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Hac ego sum terra, patriae nec poenitet, ortus.

Ovid. ex Ponto L. III, ep. 2. v. 47,

<?7f

Kj-oinatott Kecskeméten , Szilády Károlynál. 1861.



E L () S Z ().

h kötet Kecskemét város történetének harma-
dik korszakát , a ,, t ö r ö k - \ i 1 á ^* " ot tartal-

mazza
; miiitho'iv azonban ezt me<j:elzöle«r a

^Bndapesti Szemle* \'ll. VIII. és IX. kí,-

teteibeu me<2;jelent .,A török uralkodás
M a <ji: y a r o r s z á <r o n " cimü jeles közk*ménvek
oly mély tanulmányozást íciltételeznek , liojíy

azokhoz képest jelen munka csekély kahí-

szattá törpül ; valamint az elébbi kötetnél be-

\ állottam o:yen<Ji;eség*cmet , úgy ezennel is

Hazám történettudósaitól elnézést kérek, is-

mételve beismer\én : hogy nem eladásom
szövege, hanem az általam közlött adatok

bú'iiak talán némi jelentséggel.

Ugyekeztem a ,,török- világ'^ mindeddig
hiányos történetére vonatkozó adatokat nem-
csak a város múltja, de átalában történetiro-

dalmunk érdekében is kiemelni, — mind a

város múltja, mind a tárgyalt állapotokra

nézve oly adatokat is megemlítvén, melyek
már másutt fejtegetve voltak ; mennyiben
értem célt, mennyiben használtam a köz-

ügynek, — az illet szaktudósok lógják meg-
itélni.



IV

Az oklevéltárat négy részre osztván, I. a

vallási viszonyokra, 11. az ipar és céhekre

vonatkozó vegyes okleveleket ; III. részint

eredeti török szövegbl magyarra fordított,

részint magyar nyelven kelt eredeti, részint

a város jegyzökönyveiben egykorú másolat-

ban fenmaradt magyar török-leveleket; IV.

végre a török-magyar korszakra vonatkozó

vegyes okleveleket tartalmaz.

A jegyzkönyvi adatokat, melyek önálló

oklevelet nem képeznek egyes tételek igazolá-

sára, eladásom szövegében használtam fel.

,,A török uralkodás Magyarorszá-
gon" cim közlemények azon kitételét illet-

leg : „A mi különösen Magyarország-
nak a török elfoglalta részét illeti,

kevés adatunk van rá, mily állapot-

ban volt átalán az ipar" (Budap. Szemle

VIII. k. 155 1.) felhívásnak vettem arra, hog}'^

az e korszakból rendelkezésem alatt volt ipar-

és céhleveleket közöljem (Okit. 35—60. sz.),

azon meggyzdésbl, mikép azok nemcsak

tüzetesen az ipar, hanem átalában az akkori

népélet viszonyaira kiható történelmi adato-

kat szolgáltatnak.

A város és helybeni reform, egyház levél-

tárában s az itteni kovács és szcs céhek

ládáiban rzött eredeti török szöveq; oklevc-

leket t.t. Szilády Áron úr hazaíias készség-

gel sziveskedett magyarra fordítani; megemlí-

tem itt azonban: hogy még 1843-dik évben,

az én tigyclmeztctésem folytán, a t()r()k leve-



K'k K'tordíttatásukn')! a városi hatósájj: núinilef^

inté/koiU'tt s i';j.v JuTshc iiuMicsztett kiiltlott-

sé«>" iiu'okoivsósoro , a városiak k(»/.ííl li<>, az

i'iTvházéi küzííl pedi«í 28 darabot llainiiifr

Antal úr, a cs. kir. udvari ós állaiiK-ance'llá-

riáiiál tojxalinazó, az ottoman í'nU'nircnd tulaj-

donosa OS 'l\'Uiesnio^}'e táhlahirája, lfci44-dik

úvbcu német nyelvre lefordított ; de mivel

ezek nafiyobb része is Hammer úr által csak

kivonatban adat(»tt, a tiibbi pedi^r lefordítva

sem volt, — most azokat mind, jeles tr.rok

nyelvészünk Szilády Áron úr fordításában

adom át a t. kr)zönségnek, mint kevés kivétel-

lel metraunyi érdekes törükvilági maradványt

és történelmi adatot.

Hiszem, hogy én is szolgáltattam némi

kevés új adatot a törr)k-mao:yar viszonyok

ismeretének fr)lderítéséhr)Z ; de azt is hiszem,

hogy ezek még nincsenek teljesen földerítve.

b:oTetlen hely írott endékei s egyetlen ember

munkaereje és figyelme an-a kevés, hogy a

magyarországi török-világ története kimerítö-

leo* ismertetve legyen; ugyanazért a szaktudc')-

sok tigvelmeztetését , utasítását legszívesebben

veszem , söt ezennel szinte bizalommal kiké-

rem : hogy ha egyes körülmények bvebb tel-

világosítását szükségesnek látandják, azt a

kecskeméti jegyzkönyvekbl — mennyiben

lehet — teljesíthessem.

Eddig nagyobbára e tárgyban csak az

úgynevezett „török levelek- hasznáUattak

fef; itt én egy sereg jegyzkönyvi adattal is



VI

járulok ama viszonyok ismertetéséliöz , s azok-
nak, kik e téren további nyomozásra liivat-

vák, ösvényt mutatok és utat török arra, hogy
a „hódoltság" régi községeinek, tüzetesen

a zsitvatoroki békekötés (1606.) elÖttrtíl talál-

ható jegyzökönyveikre figyelmüket fordítani

el ne mulasszák.

E kötetben még sem a város múltja, sem
hazai történetünk irányában, a török-magyar
állapotok tárgyalását végleg be nem fejezhet-

tem : mert a magyarországi török uralkodás

igen érdekes három utolsó éve — Kecskemé-
ten és vidékén — egy új korszakba áthullám-
zik

, annak reminiscentiái túlélik magát a török
uralkodást, annálfogva ez, és a következ kor-
szak intézményei közt vonandó párhuzam nél-

kül, a török uralom végfejleményeit kellleg
kimutatni nem lehet.

Isten velünk — senki ellenünk

!

Kecskemét, Novemb. 1. 1861.

Ifoniyik János s. k.



T A R T A I, (» M.

Ilariiiadik Nzakasx. 1. Kecskemét s vidéke az

152G-ki pusztuláttban. Moliácíi ütközet. A török Budát elfog-

lalja, dunatiszaküzére átuyomúl » a vidéket Mátrától Tittelig

tiuzel-vassal pusztítja. 1— 11. lap. — II. Török-magyar viszo-

nyok. Török koruiányzat. Ilúditás. liirtokállapot. A liúdoltsá^'i

földesurak és jobbágyok. Közigazgatás. Igazságszolgáltatás.

ÍJ— 20. lap. — III. A török uralkodás korszakai. Harmadik

Mahumet szultán kegyelemténye Kecskemét irányában. A kaftán

története. 26— 39. lap. — IV. Kecskemét alá éves háború alatt.

Török és tatár hadak pusztításai; hajdúk becsapásai; a város-

nak és vidékének szenvedései. 39—72. lap. — V. A török ural-

kodás els korszakában dívott adónemek, díjak és bírságok.

Summa-adó, császár adaja, harács. ÖrÖködési díjak, nöszupénz,

menyegzöpénz , tizedpénz, hitpénz, hlicsetpénz, csincsilátpénz

,

pálcapénz, kalodaváltáág, bírságok. 72—89. lap. — VI. Polgári

hatóság és igazságszolgáltatás a török uralkodás els korszaká-

ban. Néptörvényszékek. 89—101. lap. — VII. Vallási mozgal-

mak. Keformatio átalábau ; Magyarországon ;
Kecskeméten és

vidékén. A kecskeméti vallásfelekezetek egyessége. Legrégibb

lelkészek, oskolatanítók, tanintézetek. 101— 121. lap. — VIII.

A reformatio szemben a róm. kath. vallással. Amannak elnyei

;

ennek nagy fogyatkozása. Kecskeméti állapot. A sz. Ferenc szer-

zetének betelepülése. Tized és tizenhatod. A vallásfelekezetek

újabb egyessége. Tzvész. Vita a templomok iránt A magyar

földesurak és török hatóságok közbelépése. A reform, felekezet



templomépítése. 121—138. lap. — IX. Török eljárás a keresz-

tyén vallás irányában. Történelmi adatok. Kecskeméti viszo-

nyok. Templom, torony, harang és óra. Építkezési engedélyek.

138—151. lap. — X. Községi helyhatóság a török uralkodás

második korszakában. Három város törvényszéke. Fogott birák

törvényszéke. Koháry István és Imre földesurak beavatkozása.

Nyéki Gábor diák. 151—165. lap.— XI. Ipar és céhek. Kecs-

keméti iparosok. Földmivelés , baromtenyésztés. Kecskeméti

tözsérek. Törökök az ipar irányában. 165—172. lap. — XII. A
vidék állapota. Pestmegye saját területébl kiszorítva is fenáll;

kormányoz és adóztat. Kecskemét viszonya Pestmegyéhez. 172

—

184. lap. — XIII. Török adó. Mennyisége. Nemei. Kirovása.

Vadszám vagy marhaszám. Ingyenszolgálat. Ajándékok. Pénz-

nemek s azok beszámítása körüli önkény. Vendéglátás. Elöskö-

dés. 184—206. lap. — XIV. A „török iga" átalában. Köz-

bátorság. Parasztvármegye. Községi élet. Puszták. Népesség.

Zárszó. 206—221. lap.

Oklevéltár.
I. Vallási viszonyokra vonatkozó oklevelek . 225 lap.

n. Ipar- és céhlevelek:

A) Ötvösök 271

B) Szcsök és Szabók ...... 280

C) Kovácsok 293

D) Szappanosok 319

E) Csizmadiák .331

m. Török levelek 340

IV. Vegyes tárgyú oklevelek 484



IIVIlMADIk SZAKASZ.

Török-világ.

152G— 1686.

Kectkemét v. fórt. II. leüt.



Míg Mohácsnál nem csatázott

A félbldu büszke tar,

Víg volt addig, bajh azóta

Sírva vígad a magyar.

Bajza.



I.

xla kisebb vajTV naíjfvobb térképit — mely Pest-

ine{rye, >íap:yarorszá^'- va«xy e«i:ész Kuní|)a területét

ábrázolja ^— ti<;yelöiiiiiiel \l'í^'i}i: tekintünk, dunatisza

között, Ma<ryaror8zá«i: kellu-küzepén Keeskeniét vi-

dékét legtisztábbnak , le^feliérebbnek , itt a rajzot

lej^ritkábbnak me«i:lepetve tai)asztaljnk, mire az ava-

tatlan néz — ki (lunatiszaközének e.sak homokbiie-

káiról , Kecskemétnek na<^y területérl s szélesen

terjed pusztáiról ballott — e várost valamely bal-

végezet által ide a puszták homokára kárlioztatottiiak

mondaná; mi ellenben, kik ez áldott vidéket ismer-

jük s múltját kutatjuk, e fídött máskép nyilatkozunk.

E déliránytéd nyu^otnak éj szak keletig homokos fólü-

letü , azontúl televényes barna toldterület — nndy

sem tartós eszésben a növényzetet ki nem pállííja.

sem huzamos szárazságban a terményt el nem

aszalja— áldott eg:y vidék: minden honos vetemény,

pibnafaj és ^gyümölcsnek édene, homokos legelin

gulyák, ménesek és nyájak paradicsoma :— e vidék-

nek sokat kellett .szenvednie, hogy a térképen oly

tisztává legyen, és ha Kecskemét körül ma is fönn

álló puszta-templomok düledékeit láttuk, beismerni



fogjuk: mikép e Iielyzetet itt a 160 éves török ura-

lom idézte elö.

Magyarországon e korszak átalában Buda bevé-

telétl (1541) számíttatván, annak visszafoglaltatá-

saig" (1686) terjesztetik; dunatiszaközének és azzal

Kecskemétnek szoros értelemben török uralom alá

jutása csakugyan Buda, Szeged és Szolnok elfogdal-

íatásával is veszi kezdetét ; de minthogy Kecskemét

ekkor még az 1526-diki pusztulásából egészen föl

sem üdült, e város történetében a „török világ"

kezdetét a végzetteljes mohácsi gyászesemény idejé-

vel azonítom, mely a fváros visszavételéig 160 évre

terjed (1526—1686).

A mohácsi gyztes török hadsereg általi els

pusztulás után 75 év múlva, jegyzökönyveink töre-

dékei a város ekkori állapotáról némi homályos isme-

retet nyerni engednek : ezekhöz képest az akkori

Kecskemét a mai városnak felénél nagyobb terjedel-

m alig volt; téres telkü házai száma nem haladta

meg" az egy ezerét s lakosai megközelítették a tízezer

lélekszámot. A város területe , mai helyzetéhöz képest

kevés különbséggel, mintegy három negyedrészben

szöllös kertekkel övezve, azokon belül sánc alakú

árkolattal körítve s a fo utcatorkolatok ers rácso-

zatú kapukkal és állandó kapusokkal ellátva voltak.

A városi polgárok egyszcríí régi erki)] csökben tiszta

magyarok, boldog megelégedésben él szorgalmas

emberek, gulyák, ménesek és nyájakkal b()velked

vagyonos földmívelök , szerencsés területi helyzetet

élveztek, melynek földét harmadfélszáz éven túl küls

ellenség nem tapodta.



5

lf)2n (lik t'vi Aiiiriisztiis *Jli-k«''ii. o«,»-y Hzcreiicset-

It 11 s/rnla :ilk«myííii, a niajryai* nemzet vir.íjí^a, dísze,

Moliáes mezején elvérzett, — az orszá«;- íVtpapjai, f-

nemesei ellinllnttak. - a esatjíhói fntó királyt a me-

redek partra kapaszkodtábúl visszahanyatlott lo\a

Csele patak iszapjába temette, — s Sznlejmán sznl-

íán «»:y("»ztes töriík hadai dunántiíli Ma;«:yarorszá«íot

ellepvén, Drávától CJyöri*^ el])nsztít(»ít;ík. Átkos eui-

lékíi nají volt ekkor a szerda. K napon történt a

mohácsi szerenesétlcn íitkiízet, s miután idközben a

portyáz*'* töridv hadak a vidéket széltére dúlták,

mástiilik szerdán Szeptember -kén Mohácsról Szn-

lejmán nia«ra is mejíiníhilí; — csak lassan haladva,

harmadik szerdán érkezett Budára; — nej^yedik szer-

dán Szept. IM-kén, midón a Budapest közötti híd

elkészült, azon át hadait a dunatiszaközi vidék fel-

diílására indította, hol azok Váctól Gyöufryösig, Mis-

kiéig: mindent fólég:ettek, elpusztítottak. Még e na[)

estifr a híres Iszkender ( 'selebi defterdár eg:ész had-

osztályával s a tábori irodával e«i-yütt a pesti oldalra

átkidtítzött és táborba szállott: másnap hajnal eltt

Kodzsa szendröi szandzsák és testvéröescse Mahmud

bodoni béjü: keltek át a hídon s a sziyret irányában

ütöttek tábort: ezután a }iasák sátorkészletc liozatott

át, kikn»*k hadinéjie a pesti vár tíWében telepíttetett

meg: — harmadnapon egész t^jel viradtig folytatta

tott az átköltözés : kilenc óra felé Ibrahim nagyvezír,

8 miután a császári sátor átvitetett és a dunai)arton

felüttetett, délutáni három óra tájban Sznlejmán is

átköltözött: — negyednapon a hadak és mindenfelül

hozott számtalan foglyok átjövete reggeltl estig

szakadatlanul foh tattatolt ; — ötödik napon a hos



Frang-epán Kristóf horvát bán ötszáz huszárja Szé-

kes-Fehérvár felül a török utóhadat oly riadásba

hozta, hogy ezek hajnal eltt másfél órával a duna-

hídnak neki tódulván , az terhök alatt három darabba

szakadt, több ember a Dunába fúlt, az utóhad vezé-

reit sajkákon kellett átszállítani s e zavar miatt az

induló egy nappal késbbre halasztatott.

A Dunán átszállított hadait Szulejmán két részre

osztván, midn elébb a foglyok nagy részét, különö-

sen az apróbb gyermekeket leölette és Pestet föl-

gyújtatta, seregének egyik részével maga Bácska

felé a Duna bal partján megindult, másik részt Ibra-

him pasa vezénylete alatt Kecskemét és Szeged felé

küldötte;— ez még az indulás napján, kedden három,

másnap ötödfél mértföldet haladt, és így a mohácsi

vérnap után ötödik szerdán, Szept. 2 6 -kán Kecske-

mét határához jutott. ')

Kecskemét pusztulásának e hamvazó szerdájáról

— a veszendbe ment helyi adatok hiányában—
részletes adatokat nem találunk, a magyar króniká-

sok pedig dunatiszaközének ekkori elpusztíttatását

csak átalában említik ^) ; de Kecskemét földesurainak

a Patócsi-testvéreknek 1536-dik évben kelt osztály-

levelük a városnak ekkori pusztulását nemcsak két-

ségen kívülivé teszi, st azt oly iszonyúnak igazolja,

hogy itt még tiz év múlva is annak borzasztó nyo-

mai mutatkoztak. ^)

') Jászay Pál : A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után I. köt.

Pest. 184r). 1—30 lap.

'^) Ma^íyar törtéiieljiii cmlékíík. Második osztály. írók. III. köt. Veran-

chích Antal munkái II. köt. 21 — 2.0 iai). — Erdélyi történelmi adatok.

III. köt. Scpsi J.aczkó M:'it('' Krónikája 14 lajt. ^ Magyar történelmi

tár. IV. köt. II. SárrisjKitaki ni:i<ryar Krúnik;i. 11) lap.

•'; Kecskemét város töríi-iicfe I. kö(. Oki. tár l."{. sz.



Sziilcj Illán szultán napl(>ja «/A'rint, Ibialiiin na<^y

viv.ír (lunatiszaközi dúlt* liadjáratát ekt^p folytatja:

..i'8üt(»rtökün (Szcpt. 21.) 1 niL'itt7U(k't haladt, bár

özep mezkön, de mindenütt tolyótalan síkságon,

melyet ittott neliány tavak s a gyakori eszések ned-

vesílettek. Táborában az ivóvíz (is élelem hiánya

miatt nemesak tiunérdek ló elveszett, de oly drágaság

is támadt, hogy az árpa kilája 120— l.iO, a liszté 200

oszporára szökkent *). — Ibrahim pénteken , az osz-

mán déli imádság idejétl, tazaz 10 órától napszáll-

íáig 5 mérttoldet hagyva hátra, a Tiszához Szegedre

jutott. A városiak már jó-eleve értesülve a fenyeget

veszedelemrl , egész esaládostúl , minden vagyonos-

tül átköltöztek a Tiszán , s lakhelyöket üresen hagy-

ták , de a körülfekv fiUuk lakosai , részint vigyázat-

lanság, részint gondatlanság s keleties mozdulatlan-

ságból, a rémít éii hadat magukra várva, ettl vélet-

len megrohantattak, mindenkbl kifosztattak, s vagy

le()lettek, vagy rabszíjra tzettek. Bséggel viradt

Szegeden szent Mihály napja, Szept. 29-ke, a trökre.

Szulejmán naplója szerint a sereg lisztben és búzá-

ban , és árpában és szüleségbeu , és egyéb élésben

teljességgel elmerült. Az itt talált számtalan juhnyáj-

ból Ibrahimnak 50 ezer, Iszkender Cselebi defterdár-

nak 20 ezer darab jutott. A nap nyugvásnak lett

volna szánva, de néhány keresztyén a várbeli zárdába

vonnlván, ezekkel ers haicz folyt reggeltl estig,

végre a zárda bevétetett, sok fogoly és zsákmány

tétetett, a város elégettetetí. Szi-ptember ut(dsójáu

,

') Ezen török pénznemmel iíren sokszor fogunk találkozni. Az osziwr.it

azonithatjuk e^'y akkori magyar dénárral, luelyl.ul »-gy forintban

száz darab \«U.



vasárnap, Ibraliim serege tovább indult s 3 mért-

földnyi t után közel a Tiszához tartotta állomását.

Hétfn csak 1 mértföldet ment s a Tisza partján fekv

kis vár melletti sasos tó szélén , szép mezség köze-

pett ütött tábort. Kedden 3 mértföldet hagyva hátra

,

déltájban a titeli vár átellenében szállott meg. És
— a dunatiszaközi sík tartomány— nyomorúan fel-

dlatott, s lakosai, kik tiszántlra nem menekhettek,

vagy levágattak, vagy rabságra hurczoltattak. —
Szerda, October 3-ka volt a nap, melyen Ibrahim

serege , 4 ^j^ mértföld meghaladása után , a Duna bal

partján, Péterváradjának átellenében, — pesti útjá-

nak 8-ik állomását tartotta. Maga a nagyvezír csak

napszállat felé érkezett a táborba. Megjötte a péter-

váradjai várból ledörgö öröm-ágyúlövésekkel s nagy

ünnepéllyel fogadtatott. Csötörtökön nyugvás tarta-

tott. Míg e két nap, éjjel nappal folyvást sza-

kadt az es s a Dunán Oct. 2-án kezdett hajóhíd épí-

tése szorgalmasan folyt, pénteken híre jött, hogy a

szultán, Bács és Péterváradja közt, a tavak és mo-

csárok közepén , ers árokkal körített táborra

akadt, hová több ezer lakos vette magát, minden

vagyonostúl. E tábor áttörése és megvívása több f-

török életébe került mint maga a mohácsi ütközet.

Ugyanis a jancsároknak nem csak agdjok Szudzsa,

elesett, de néliány jajabasival együtt másodvezérök

a szamszudzsibasi , és a csauzbasi is. Néhány más

agának megsebesülése s tömérdek szipáhinak levá-

gatása után végre a tábor elfoglaltatott, kizsákmá-

iiyoltatott, s a megtánia(k)ttak feleségestül, gyerme-

kestííl mind fclkoiiczolfuttak. lvo]>i)ant mciiiiyiségíí

f;U liordink ez iiaj) a nmiili .szij)áhik a, Dunához s a



í»

ki'sziilö liúltVtiK'l tV'lhalmoztJík. Szoiulinton a kiaja

i'*s ciofíiTilíír s/A'iiili't tartottak a liazahocsáíaiidi'* ru

iiiili Hcívji^en s c 8/A'inlt' vas;íina|>, süt liétfím is folyt,

iiu-ly el('»l)biiR'k liajiiahíii Ibraliini pasa a közelg

szultiíii i'loibc sietett, ki is miután a fennebb említett

sánezban e<ryna))i pibenö idt töltött, me«í:érkezvén .

a niiuili serefj: átellenében szállott táborba. Itt Mo-

liammet a«ía kajjudzsi-basit, ki a báreuibíd kijidtekor

C8asne<rir-basisá{í0t (tVíétekfogú) viselt, janesár aji^ává

tette s a bídon 8zor»!:almasan d(»líj:oztatott, mely más-

nap elkészülvén, elször a sátor, aztán a táborszer

s eleség-, végre a sereg: kezdett rajta elindíttatni,

üetober i>-ke volt azon nevezetes naj) (keddi melyen

8zulejmán, egyedül a bíves ijek s k("»zelgö deres

üszi napoktól bajtatva, a Dnnán átkelt, s negyednap

múlva elbagyta legal;íl)b is 200 ezer embertl meg-

fosztott szegény bazáukat." ')

így i)usztult el a mobáesi gyásznap után duna-

tiszaközének virágzó tartoniíínya , Váetól . ( ryi'mgys-
tl , Miskoletiíl le Tittelit^. E szörny j)usztul;ísban

temérdek emberélet veszett el , a vérszomjas tön"»k-

bad minden itt talált barmot elrabolt s e vízkí'izi

rónán egyetlen város vag-y belysé": sem maradt épen

,

mind fölégetve, esak füstös falaik várták menekült

lakosainak visszatért maradványait. K dúl('» badmenet

alatt bárom tábora endíítetik a védtelenül meglepett

tVddnépnek: \\^rtes beg^yei közt Marótnál az els,

bol a bslelkü Dobozi Mibály nejével együtt elesett:

-Míítrában eg-y másik: Báeska moesárai közt barma-

tlik. melvek megvíviísa s(»k török vérbe, megvételük

'
I Jásuy PAJ : u. o. 2*J— ai' lap.
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annyival több magyar életébe került; dunatiszaközén

még negyedikrl is van szó , Szabadkánál , melyet a

török had minden erfeszítés mellett sem volt képes

kiostromolni. ')

Ibrahim nagyvezír táborának vidékünkön átvonu-

lásakor említett élelemben! nagy szükség azon jelen-

tséggel bír: hogy a fvárossal folytonos közlekedés-

ben volt elvigyázatos seink a dúló tábort aligha

várták védtelenül magukra , hanem legvalószínbben

barmaik s nyájaikkal együtt a közeli Tiszán át mene-

kültek , vagy az inneni nádas rétségben vonták meg
magukat , az ellenség átvonulását a kiitak betemeté-

sével nehezítették, hátra hagyott gabna és élelmi

szereiket pedig a még ma is gyakorlatban lév sír-

vermekben elásva mentették meg; igazolni látszik e

menekvés valószínségét azon körülmény is , hogy a

város 1564-ik évben, még a mohácsi veszély s azt

követett pusztulása eltt, 1517-ben készült pecsétével

élt; mindazáltal a város elhamvasztásán kivtil, egy

ilyetén menekvési kivonulás , emberben és vagyonban

tömérdek kárvallást föltételez s az elrombolt vidék

helységeinek ide szivárgott maradványai a nyomort

még növelték, elannyira, hogy évtizedek múlva lett

képes a város hamvaiból és szenvedett károsodásából

valamennyire kihatolni.

A vidék pusztulását s töröktüli folytonos rette-

gést kimutatják János királynak több, ez idre kö-

vetkezett évekrli oklevelei, u. m: 1529. Febr. 22.

Lippáii a Szeged városi polgárok részérc kelt védle-

vele; 1536. Apr. 30. Váradon kelt rendelete, melyben

') VcrancsicH i. Ii. "Jíi liip.
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(
's(>ii;i:rá(l, Csanád, 'IVinfs, Arad. JU'kt's, Zaráiul »'k

Hiliar iiu'^yi^k fó- én ali«j)áiiainak k sz()l«rabir:iiiiak

iiu'^ha«xvja : hogy a int'«,q)Usztií]t Szej^ed vároHbaii

Ktt'K'i)e(liii kivám'í lakosokat fxátolni ne merészeljék

8 gátolíatni ne ení^^edjék ; 13.S. Anj?. G. Tonlán kelt

rendelvénye minden nia'^'^yarlioni városok birái s taná-

esilioz, melyl)en nK'<i:liagyja : li(»«!:y lia Szeji^ed város

polgárai atörüktüli félelem miatt helyükbiil kiköltözni

8 bátorság végett valamely erdített városba mene-

külni kivánnának , ket családaik s javaikkal együtt

befogadni készkedjenek: ügy szinte 1539. Aug, 5.

Váradon kelt rendelete, melyben j)ilÍ8Í Szilassy

Ferenc hívének engedélyezi: hogy Szentmihály és

Bánfalva nev esongrádmegyei birtokait, melyek a

török által lakosaikból kipusztítattak, és épületeik

lerontattak, benépesíthesse, 8 az oda költözend la-

kosokat hat egész évre minden , a királyi kincstárt

illet rendes és rendkivüli adók , díjak , és fizetések

terhe'ah'd mentesíti. ')

A töröknek ez els futólagos dúló hadjárata keser-

ves nyomokat, huzamosan sajgó fájdalmas emléket

hagyott ugyan vidékünkön; de hódítás nélkül: átfu-

totta ez vidékünket, mint a jégverés vihara, melybl

egy következ aratás áldása felüdít; azon])an a bekö-

vetkezett 15 év, fentebbi adatok szerint, még folyto-

nos rettegés kínos korszaka volt seinkre nézve, míg-

len Budapest 1541-ben, Szeged a következett évben,

Szolnok pedig 1552-beu török kézre kerülvén, duna-

tiszaközének megln'»díttatása befejezett ténnyé lön. s

Kecskemét teljes ('rtclinii iöiök uralom alá jutott.

Sx. kir. Sregi-d város titkos leréltirábúl — saját tO'iUlt-''u<-*oyt'uibt'U.
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Magyarország" történetének egyik legérdekesb

korszaka — a török nralkodás kora — átalános elis-

merés szerint leghiányosb, mennyiben magát a ftár-

gyat, a török kormányzat viszonyait a népélet, köz-

igazgatás és igazság" szolgáltatás tekintetében legke-

vésbé ismerjük. E kiáltó hiánynak föoka az : mivel

történetíróink a török uralom alatti vidéken kivül

estek, de a kor szokásához képest, a folytonos hábo-

rúzás eseményein kivül egyebet alig tárgyaltak; most

tehát, midn a töröknek hazánk fövárosábóli kivere-

tése után kevés hiáu kétszáz év múlva e korszak

történetének földerítése oly kívánatossá lett , az arra

vonatkozó adatokat legapróbb részletekig gyjtöget-

jük, elkezdve az egykorú török történetírókon, az

utolsó török közkatonától fönmaradt levelekig. És

méltán. A nikápoli szerencsétlen ütközettl a mohá-

csi vérnapig (1396— 1526) lefolyt mintegy másfél

százados élethalálharc, s ezután bekövetkezett török

uralom (1526— 1686), összesen három század, vér-

bötükkel lángol Magyarország történetében ; az

ITS^g-dik évi utolsó íörökháborúnkig lefolyt negye-

dik száz év alatt közbejött négy nagy török háború

csak növelte a keser múltnak gyászemlékeit. Csoda-e

t(íhát — ha e négy század nyoraortcljcs viszonya ki-

t()ríílhetlcn nyomokat hagyott ncmzetünkini ,
— ha

iiciiizeíi létünket közvetve szintúgy, mint kiízvctlc-

iiíil, enyészettel fenyeget ily hosszú korszak, iiéj)-

(lai(»k, iiioiid/ik, rcgí'k, szokások, st eltulajdonított

kifcjcz(;si'k , és iiiaig' ('lícii-cl rgves s/avakbaii

,
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ii(''|iiiiikön, ii\ rl\ ünkiiii hagyta i'ti'üki»s li('lyí'«íét? —
a magyar iíiiIkt i'fíymást ma is ti'nitkkcl ijcszfi.

—

a 8Íc'í8t'«»-rii nó;ríitii*»t t(U*('»kk('l Icji/i ki. a kciiK'iiy

i;iát töriík ral)sán;;^al Jclloinzi, — iieniesHi'í^i cíiir'-

rriiik K'^nia^yobl) rcszlu-ii tiniWv cllcui vitc'z tetteket

áluá/.olnak, — az altVdd. jííahíbaii dunatiszakiizc s e

kei íolyam inellekéii .sz;íiiiíahiii lie^^y, vül;;y , lialuni,

enl(>. jmszta, iielyséo;, város, süt enyészetre hanyatló

roiiKtk, It-jiten-nyonion tihök emléket tüntetnek tol,

— ideje tehát, ho»»:y édes hazánk történetének e

jeli'tntékeny k()rszakát íldderíteni siessünk.

Mindamellett is azonhan, ho«ry tön'dv-maíryar

NÍszonyokra vonatkozó történeti adataink elé<^" na^y

mennyiségben maradtak fen, azok eddií;- méj^- arány-

la<j^ kevéssé vainiak fölhasználva ; de ha vé<j!;le<^esen

kil)ányászva lennének is, azok tárgyalását a töriík

kormányzat szerkezete meg-ismertetésének niegelöz-

nie kell , mert e nélkül amazokat íVdderíteni lehetet-

len. Kn egy sereg török levelet mutatok be a törté-

net kedvel magyar közönségnek, s azonkívül még

eg:y nagy sereg eg3'kor községi jegyzíikönyvi adat-

tal járulok a török-magyar viszonyok ismertetésé-

höz; de szintén bevallom: ha a ,,Török uralko-

dás ^fagyaror szagon" eimü közlemények szak-

avatott szerzje taradatlan búvárlatával meg nem

elz, — saját adataim nagy részét értelmezni képes

nem vagyok '). Mieltt tehát Keeskemétnek tihök

inalom alatti történetére s abban a török-magyar

viszonyok tolderítéséhez tartozó mozzanatokra tér-

nénk, — lássuk a ti'iriik kormányzat szervezetének

rövid vázlatiít.

') Salamon Ferenc : Budapesti Szemle VI 1. köt. 35 lap és köv.
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A török állam szervezete merben katonai alapra

volt fektetve. Az ozmán hader magva , katonaságá-

nak java, fereje, mely alapíttatásától mintegy három

század alatt, a birodalom fénykorában, Európának

legkitnbb , legvitézebb hadserege volt , — eleintén

nem bensztilöttekbl, vagy legalább nem született

mozlimekbl, hanem részint a meghódított tartomá-

nyok lakosaitól beszedett , részint hadviselés közben

elrabolt keresztyén gyermekekbl , laktanyai tömeges

neveltetés, szigorú rend és szabályos képeztetés utján

alakíttatott. A gyalognak janicsár, a lovasnak

s z i p á h i volt neve. A janicsár átalában zsoldos volt

;

a szipáhi részben napi zsoldon tartatott, részben az

államtól részére kijelölt ingatlan birtok jövedelmébl

élt. A zsoldos nép
,
gyalog és lovas egyiránt, legtöbb-

nyire a fvárosban tartatott; a meghódított tartomá-

nyokban csak a nagyobb és veszélyesb pontokon álló

végvárakhoz , de az rség számához képest aránylag

kevesen alkalmaztattak. Azon lovasság , mely a meg-

hódított tartományokbúi részére kiosztott birtok jöve-

delmére volt utalva , hasonlag szipáhi nevet viselt s

mintegy tartalékául szolgált a hasonnevíí zsoldosnak

;

de attól szervezeténél fogva lényegesen különbözött

:

„Ezen csapat volt birtokosa a birodalom nagyobb

részének s ezen birtokok szerint történt az egész

ország politikai felosztása is. Az alávetett népekkel

ez volt közvetlen érintkezésben s ha az elbb emlí-

tett csapatok (zsoldosok) hivatása kiválóan a hódítás

vala, emezek (hííbéresck) föladata volt a birtok állan-

dóvá tétele. — Mihelyt a török valamely területet

elfoglalt, az egészet kiosztotta katonái közt. mint

tulajdonát, nem tekintve az elbbeni birtokos jo-
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i;;aira. A \ idi'k íiilK'lyt'ii v/xu új birtokosoknak

e^y fónöke maradt, kimk t'n«!^ed(.'lnu'KK('í;ofol tartoz-

tak. IIi>^y c/A'ii birtoklás- lufiiiiyire katonai t(*nn«'-

szetii volt, mutatjjík ma«,n>k az cliicvezdsek : a kiosz-

tott l)irtokot k il idzH-iu'k , vagy kardnak hittak:

nia«ííit a hbérest szi j):í h i-nak , va<ry hivaskatoiní-

nak, mivel kivált eleinte csak lovasoknak osztatott

ily birtok; a kerületi paranesnokot szandzsák-
bég-nek, vagy zászló-fejedelemnek nevezték, és ke-

rületét , mely számos kardbirtokot foglalt magában

,

szán d z s á k-nak . vagy zászhniak. Tartozott a bir-

tokos jövedelmei irányában fegyveres szolgákat tar-

tani , ezek neve zsebel y vagy pánezélos volt , s

végre maga a fóhlek jövedelme harczi jutalomnak

neveztetett. — Az állam a birtokot csak katonai szol-

gálatok fejében osztotta ki, s így a szipáhit török

hbéresnek fordíthatnök le nyelvünkre. Tudjuk, hogy

a magyar nemes is hbéres volt nem allodialis birto-

kai után, ez is hadi szolgálatok fejében birta toldjeit

és jobbágyait; mert ha a haza védelmére föl nem

kelt, a büntetés birtokainak elvesztése volt; de a

16-ik és 17-ik századbeli hbéres magyar nemesnek

voltak saját földjei, melyeket jobbágyaival mívelte-

tett , — gazdálkodott , szántatott és vettetett ; a török

hbéres szipáhi ily békés foglalkozásokkal nem ne-

velte bajait; esupán a jobbágyoktól szedett pénzbeli

és termény adókból élt. Azon esetben , ha jobbágya

családja kihalt, vagy földjét odahagyta, joga volt a

földhöz , de t(*)bbnyire haszonbérbe adta oly formán

,

hogy a haszonbér egyszermindenkorra letizettetett

,

azon kivül az új jobbágy ép úgy fizette az adókat,

mint eldje. — A hübért továbbá se eladni, se elese-
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rélni , söt még földarabolni sem volt szabad. Így a

szerzési mód békés úton meg volt gátolva. A biroda-

lom nagyobb részében minden 5000 oszpora jövede-

lem után tartozott egy fegyverest állítani ki a hbér
tulajdonos, — a megosztás könnyen ejthetett volna

csorbát a kiállítandó katonák számában. Ha csak

egyetlenegy oszpora hiányzott az 5000-böl , a hííbé-

res csak maga tartozott kiállani. Itt sem a bírt föld

terjedelme jött tekintetbe, hanem a beszedett adók

mennyisége. Tehát a helyett , hogy a török kormány

maga szedte volna föl az adót, s aztán kincstárából

fizette volna hadseregének szóban forgó részét, a

katona közvetlenül maga vette föl emberei és maga

számára a meghatározott mennyiség zsoldot, s így

tulaj donkép a hbéres szipáhi is oly zsoldos volt,

mint a török seregnek más zsoldos része, melyet a

kormány a kincstárból fizetett. Hogy a szultán a

hbéreket mintegy havi pénz gyanánt osztogatta ki

,

mutatja azon régi törvény is , melynél fogva a hbé-

res semmit sem tartozott jövedelmébl az államnak

adni. — I. Murád szultán , ki a zsoldos katonaságot

,

u. m. a janicsárok és napi zsoldot húzó szipáhik sere-

gét szervezte , törvényt alkotott a hbéres szipáhikra

nézve is (1373). A törvény határozottan kimondá az

örökösödést. A hbérnek firól fira kellett szállnia,

és csak kihalás esetében az államra. Valamely bn
elüthette hbérétöl a birtokost, de gyermekeit nem.

Azonlian az örökösödés már a törököknek Magyar-

országra lett tclepedésökkor cl volt törölve — A
szi])áliik liübére ekkor már nem szállott firól fira,

a kormány iiiindtüi lialálozás esetében másnak ado-

mányozta, s íiz ííJvkoii rii'ök()öödési törvénybl csak
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aiinvi maradt iiic^, l»^>í;y a/ új birtokoí^nak akárimly

iniíii, de niindcii csctív liübt'res szipálii íiáiiak kclh'tt

K'nuio. Kjrvik szijuílii tia c^y másik szipálii vaírvonát

itrökölte. A íestüK't mc^j^maiadí , mint az idött, a

birodalt)!!! na«íy reszo öiökr>.SL'iK'k , csak az t'fíycsek

viszonya változott. Az apa c'rdonu' azntán is volt némi

befolyással. Azon szipáhi tia, ki a iiaiTztéren halt

nu'<;-, \a!amivt'l na«^yobb liübért kajjott, minta kinek

ai)ja az ágyban múlt ki. Egy 700,000 oszpora jöve-

delmíi szandzsák-bégnek kis korú fia is csak 5,000.

(»szpora jövedelm kis lu'ib('rt kapott, melybíil köte-

les volt egy fegyverest tartani hadi szolgálatra. A
leggazdagabb és Jiagyobb rangú hbéres is kénytelen

volt alul kezdeni és harczi érdemekkel nyerni nagyobb

birtokokat, újabb hódítások, vagy üresedés esetében.

Azon lovasok, kik a parányi ázsiai Törökországot

Európában és Ázsiában birodalommá terjesztették

ki , folyvást éltek unokáikban ; de az apa érdeme és

dicssége nem szállott le fiára, — ez mint birtok,

közvagyona volt a testületnek. — Minden halálozás

esetében 12 hbéresnek kellett bizonyítani, hogy a

birtok kérelmese valamely hbéres tia. — A rangfo-

kozat a birtok aránvában volt meg köztük. Azon

hbért, mely 5000 oszporától 20,000 oszporáig

való jövedelmet hajtott be, timár-nak nevezték s a

szipáhit timárli-nak; a 20,000 oszporánál több

jövedelmet hajtó birtokot ziamet-nak s birtokosát

zaim-nak nevezték. A szubasik, a szipáhik rmes-

terei birtak különösen ziametekkel. Az alaj-bégek,

kik a szándzsák-bégek alkapitányai voltak, még
nagyobb birtokokban részesülhettek. — A birtok és

rangszerzés csak karddal és a harczmezön volt lehet-

Ktctktmét V. tört. 11. köt. 2



18

séges. Ki 100-ától 10 oszporával akarta nevelni

jövedelmeit, annak egy ellenség-fejet, vagy nyelvet

kellett elmutatnia. A ki 15 fejet, vagy 15 nyelvet

tudott szerezni , ziametet kapott jutalmiíl. — A mint

ezekbl látni , azon sereg is , melyet a zsoldosok

tartalékának neveztünk, csak külsségekben külön-

bözött a többi zsoldostul. Az önállóság hiánya mind

a birtokra, mind a foglalkozásra nézve nem volt

kisebb, mint bármely zsoldos seregnél. Semmi más

dolga és gondja, mint a fegyvergyakorlás, — még
gyermekeirl is az állam gondoskodott. Egy második

zsoldos sereg volt ez, annyival jobb a kormányra

nézve, mivel tartása nem járt a Konstanczinápolyban

és a várakban fekv zsoldosok roppant költségeivel

,

kiket napdíjjal, mindennem élelmezéssel és ruházat-

tal kellett tartania. — Folytonos harez kellett a hbé-

res seregnek is, szintúgy, mint a janicsárnak, hol

ügyességét kimutassa s általa birtokhoz jusson ; foly-

tonos harcz kellett az évrl évre növeked hbéres

gyermekekért is, kikrl a kormánynak kellett gon-

doskodnia. Mibl elégítse ki , ha számuk nagyobb a

halandóságnál? — Már pedig béke idején számuk

kétszeresen növekedett, egyfell a halandóság* kisebb,

másfell a gyermekek száma nagyobb levén a felnt-

tekénél, holott a birtokok száma új hódításokkal nem

szaporodott. így azon török hbéresben , kinek neve

íilatt békésebb ])irtokost, a már meghódííott lészckkel

okosan gazdálkodó polgári embert keresnénk, nem

találunk mást, mint az intézményeknél fogva minden

békés foghilkozástól elzárt s csu])án a harczra utalt

oly katonát, ki már kisded kora óta kirekesztleg a

harczra neveltetik. — Az adatok minden továbl)i ku-
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tatása iK'lkül is hizíos kíA'ctkcztctrst xonliatiiáiik

iiwír ciinyibiil is, lio^iv lia a tin'ök híibcres szervezet

iiaí»:y mérti'klíc'ii alkalmas volt a liarczviíj»:y líbrcsztc-

sére 8 íáiiiadó és külünöseii a liat;írszék'keii tarto-

iiuíiiyi lii'lylicz kritiUísi'^ém'l t'(i;i\a vcdö haiczra i.s,

iiiiístVItil ali;^ k'hcti'tt jobl) tVildliirtoki tih'vciiyeket

kij^oiidoliii is a népek véí»sö kimerítésére. E<zfyebet

nem endítve, núnt ez ü^y örökösödési oldalát, nnnden

szii)áhi arra volt ösztönözve, hogy a népen minél

többet vegyen tol. Azon korhít, melyet a gyermekek-

rid való oondoskodíís szab még a rabszolgatulajdo-

nos elébe is, merben hiányzott. Hozzájárult éhez a

katona azon, nem erkölcsös ugyan, de természetes

életphiloso}dnája, hogy minél többet élvezzen ma, ki

tudja megéri-é a holnapot." ')

Ez volt a török birodalom eredeti bclszervezeté-

nek ala}ija; azonban ez átalános szervezeti szabá-

lyokti voltak eltérések s idvel történtek változá-

sok. A 17-dik század második telében a török hbé-

res katonaság elenyészett Magyarországon : a pasák

fel voltak hatalmazva, hogy az elbb hbéresek által

bírt toldek jövedelmét több részre oszthassák s abból

szerb ádkul i-k (zsoldos várörök) számát szapo-

rítsák.

A magyarországi adatok azt igazolják: hogy a

1lazánkban lakott hbéres török katonaság— kivált

az utóbbi korszak alatt — nem volt elszórva faluk-

ban, hanem épen úgy, mint a zsoldos, várakban

vagy i)al;ínkokban tart('»zkodott; és mivel törvénye is

vult a töröknek, mely külöidjséget tett azon hbéres

') Salamon Ferenc : Bntlap<sti Szemle VII. kot. A török uralkodás

Magyarurszúgou. Elsü küzlciucny. 35 a küv. lapuk.

2^
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birtok között, melynek jövedelmébl a tulajdonos

katonát tartozott állítani, és a várörségi bübér között,

mely után nem kellett katonát tartani, — leghihetöb-

ben innen származott a közeledés, mely a török ural-

kodás vége felé az említett hbéres katonaságot

Magyarországon átalakította.

Arra is van adat a régi török viszonyok közt,

hogy a várbeli hbéres a várörség zsoldos részének

tartozott átadni jobbágyaitól szedett jövedelmének

egy részét, p. o. a viddini szandzsákban a várfölde-

ken, vagy várörségi hubérekben a büntetéspénznek

fele a szipáhié vagy hbéresé , másfele a szandzsák-

bégé volt. Ez más szandzsákokban is fordul igj elö

s e szabály alul csak a nagyobb hbértelkesek s a

szipáhi tisztek birtokai vétettek ki, melyeket ezért

megkülönböztetésül szabad h ü b é r t e 1 k e k n e k

neveztek. Söt nemcsak a büntetéspénzek kerültek

osztály alá, hanem a hbéri birtok jövedelme is.

Voltak szandzsákok, melyekben a jövedelem '/j-da

a béget illette
;
például egy hold föld után 42 oszpo-

rát íizetett a jobbágy, melybl 27 volt a hbéresé,

15-öt a szandzsákbég vitt el; másutt még a hbéres

szipáhi rmester (szubasi) is osztozott a jövedelem-

ben. De a várörségi hbéreken lakó jobbágyok ennél

többet is fizettek, mert Szulejmán törvénye a hold-

pénzt í)! oszporára szabta, melybl a hl)éres szi-

])áhi 27, a helyrség 1.''), a sznndzsálcbég is ir)-öt

kaj)ott. A várrségi hbérek tehát nem csuj)án a

liübércst tartották, hanem azok jövedelmének egy

része zsoldos kaloii;ílv (Mitiísára fordíttatotf. ')

') SalaiiKm Fi-mw,: A líin'lU iiralliodáH Ma);y:ir(irs/.;'i;roi|. Iludapcsti
S/cirilf. \' 11. köt. ;tü- ö'J la|i. --- Rk!({('iig»'(li a iiirly Itiivárluldí Iclfr-
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A török törvényrk s/»iiiil liáromft-K' lurtok \ult

az o/.inaii Idnulaloiubaii s czi'klu'z kópt-Ht a közvet-

kn adózás is liáronifélc volt.

1-ör. A luuluuuedaíii lakosoknak tulajdon toldjr.

moly uí ü 1 k nck lu'voztctott s nudytöl a tizcdni'l —
törökül áser — i';ryt'l> a(I«'»í íizttiii nem krJK'tí.

2-or. A kereiAztycn lakosnak tnlajdon joi^gal bírt

tVddjc, melytl a tizeden ki\(il liaráes, azaz: kész-

piínzben fej- és földadó tizettetett , óh ezért k h a-

r a d z 8 - f ü 1 d nek neveztetett.

3-or. A jobl)ji;ryok tVddje , mely k i 1 i d z s nek

va^y k a r d b i r t o k nak neveztetett s melynek tulaj-

donosa va«i:yis földesura a liíiberes török kaícnni volt,

és az ily birtokon él(> jobbágyok a tizeden s baráetíon

kivííl mé": e«j:yéb önkényesen kirovott adókat és illet-

ményeket is tizetni tartoztak.

A mohamedánok eredeti szent törvényei , — me
lyeket a török seri névvel nevez— esak a két elbb

említett birtokokrl és azokra kiszabott adókrül em-

lékeznek; de a késbbi fejedelmek és fpapok ezeken

kivíil még más törvényeket is alkottak, melyek poli-

tikai vajry diváni törvényeknek neveztetnek s közös

nevük kánun: lehetne azokat nemzeti törvényeknek

is nevezni , de inkább önkény törvényeinek s az álta-

luk behozott adókat önkény szabta adóknak nevezik

a törökök ; ezen kánnnok akkor és azután keletkez-

tek, mikor a 14-dik századbíin a szii)áhik hbéres

tflero közlemények tudóB srerröje , hojfv n«-incKuk tÖle taiiúlUiiii . <lc

uinnkájúból efri-nz la|H>k:tt ^zószcrint idt-zek : én azt szi'Mien és jobbau
Írni uem tudtam , Diát>k*-p adni m-m akartam ; — o hivatva van e tárg>'

véglepcs kim<TÍréBérL-, f* lia Krcskt-inét . Naj:ykrtniw . Sz<;.'f<l. Székes-
fejérvár, GyÖnpyös, Kj:er stb. várt>8ok torok-maffyar enilikiit — nem
csupán az úgynevi-zt-tt tr.rük levt-b-kt-t értem - átbány^isziM. a mayyar
históriát f^rök becpü müvol ajándékozta meg.
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serege szerveztetett , és ezen líjabb törvény határozta

meg a török htíbért , ez állapította meg a török hbé-
res javára fizetend adókat.— Az oly adókat, melyek

sem a szent törvények, sem a kánun-námék által

meg nem állapítvák , a török b i d át-nak vagy lij ít ás-

nak nevezte s innen azt — némi elferdítéssel — az

ily adóztatással sokszor gyötört magyar jobbágyok

bitang-pénznek nevezték.

A török által meghódított magyarországi részek-

ben még eddig nyoma nincs, hogy itt mülk, vagy

is mahumedán lakosoknak függetlenül szabad föld-

birtokuk lett volna; hazánkban tehát csak a kha-
radzs- és kilidzs-féle birtok-állapot dívott. —
Nálunk átalában a meghódított földek erszi-miri
— országos földek •— nevezetével jelöltettek; a bir-

tokcím azonban háromféle volt , lígymint

:

1) A meghódított föld nagy része fentartatott a

császári magán kincstár (kaszineh) vagy bels kincs-

tár számára s az ilyen k h a s z-nak , vagy bels
b irtó k-nak neveztetett. Ilyen birtok volt vidékün-

kön a nagyobb városok egész serege , mint Kecs -

kémét, Nagy-Körös, Cegléd, Jászberény,
Meztúr, Ványa, Holdmezövásárhely sat.

,

melyek a császári bels kincstárba adóztak. Ily he-

lyeken a tulajdoni birtokjog el volt ismerve, a kánun-

námék nem voltak érvényesek , s egyedül csak a ma-

homcdáu szent törvények uralkodtak.

2) Némely fíiideket a szultánok a nuH'sctck és

j)apok számára osztottuk ki, melyek vakufnak ne-

veztettek ;
— ez elidegeníthetetlen , és annálfogva

csak Iiill)iz()niííny volt ; ilyetén birtokrúl részletes

adataink nincHenek, annyit Indnnk csak, hogy ha-
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zánkl)an Kaniiiscbes körii\rkcii ilvi-iiek is \uitak. :i/t

sem k'liet tcliát iiu'^íliatáiozmmk. vajon ezek a(l(»zía-

tásiíiiál ineh ik törvény szol«;áltaíotí eljánísi alapot.

3) A kisel)l) niozüvárosok es falvak liíiheri ílUde-

kül, a szij);íliik javadalniaikiil voltak kiosztva s lita-

lános nevük niiri volt: ezek adóztatása ej^^eszen az

önkénysza])ta ti»rv('ii vekre — káiiun -námekra — volt

alaj)ítva.

Ha az e<j:ész török uralom alatti nia«i!^yar fóU\ lako-

sainak adózásáról kellene szólnunk, mind a kinestári,

mind a hbéri íoldek adórendszerét ismertetnünk

szüksé«ies lenne; de mihozzánk keeskeméti(,*kül a

hbéri földek esak aimyiban tartoznak, mennyiben

némely szomszéd helyek a török uralom alatt elpusz-

tulván , azok nyomorúságait annak helyén me^íeuilí-

tendjük, — ugyanazért Kecskemét irányában esupán

a kincstári birtokok adózása fog hozzánk tart<»zni. ')

^íi a közigazgatást illeti , bízvást elmondhatjuk

:

hogy miután a török ]\íagyarországon az adó kirová-

sán és beszedésén ti e részben alig ÍQtí valamit,

teljes értelm közigazgatási rendszere nem is létezett;

mert a községi önállóságot , önkormányzatot a legcse-

kélyebb helységnek is megadta, az adó és egyéb

követelményeken ti semmi befolyást sem gyakorol-

ván; mindemellett is azonban azért volt véghetetlenül

terhes és nyomasztó a török uralom , mert adóztatá-

sának a hbéres helyeken, egyéb követelményeinek

pedig átalában mindenütt, végehossza nem volt.

Igazságszolgáltatás tekintetében ismét a közvetí-

tett adóztatás egy seregével találkozunk. A török

') Amaxokét IíímI ShImuou rircncz idóxctt kuzloincnycil>oii.
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magával vitte törvényeit s szokásait mindenüvé, hol

letelepedett, és azokbúl valamit lealkudni hajlandó

nem volt. Megfoghatatlan ellentétbe hozta magát

meghódítottjaival , mert megrögzött szokásaihoz és

elavult fonák intézményeihez halálban ragaszkodott

,

a keresztyénekhez pedig nem csak simulni nem akart,

söt ezeket saját törvényeihez mindenbeni alkalmaz-

kodásra kötelezni szerette;— ennek a lett eredménye,

hogy a magyar minél közelebb jutott balsorsában a

törökhez, annyival mérgesebben gylölte azt, s ha

egyébkint ügybajából kibontakozhatott, török biróra

nem igen szorult; községi ügyek nagyobbára, melyek

fölött a török igazságszolgáltatás hozzánk eljutott

emlékei keletkeztek ; a magyar ember magán ügyé-

ben leginkább csak akkor fordult hozzá, midn nél-

küle nem maradhatott, — és méltán: mert a török

biró minden eljárásának bizonyos, de legtöbbnyire

saját önkénye által meghatározott díjjá volt, mit

mindig a nyertes fél fizetett , mihez képest a nyertes

félnek szintúgy terhére volt a török bíráskodás , mint

a pervesztesnek.

De a fenyít eljárás is hasonló adóztatáson ala-

púit, mert a török igazságszolgáltatás átalában finan-

ciális ügygyé törpíttetett , söt a hiányos törvénynek

rosziíl vagy félre magyarázásával tömérdek vissza-

élés követtctett el. Legnagyobb bnnek tartatott a

lopás, rablás és rabló gyilkosság, s ezekért halállal

hikolt a tettes, lett légyen ö mohamedán avagy

keresztyén ; halálos büntetése volt azon keresztyén-

nek is, ki a t()riik(>l káromolta, hacsak hittagadás

utján izlánij"a iiciii l»Tt; iiiiiidcn cgyc'I) bíinitk és ki-

hágások [x-ii/birsá;^' alá esteli : nem szándékos gvil-
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kossjí»rt^rt 400, |)aníznas}í^rt<rt :iuo, 2/)0, 200 oszpo-

rát íi/A'tti'k va«í:y(Uiarány hzt'rint a iiök , 200, l.OO,

100 oszporát a íVrtiak; oly fcJHcbc'rt, mely luiatt a

séríiltiK'k ájifyba kellett feküdnie, 100 oszpora birsií^

alá esett a tettes; niiiideii véletlen lialáleset — kiítha

esés, falomhís, nieniiyküiités s több ettelek által oko-

zott kimúlás . — va<í:y a liatárbaii tabílt mc^ríryilkolt

ember bullája után a kitzsé^niek birsá;í<»t kellett íizet-

nie; átalában pedijí, tudva va<ry nem tudva török

törvény és szokás elleni minden vétség és mulasztás

birsá«^ot vont ma^a után, melyet bíibéres falubelye-

ken a szipábi földesiír, kinestári birtokon i)edi<i^
—

mint Kecskemét \ olt — a szüntelen ólálkodó szubasi

va<ry vajda, minden birói vizs«^álat nélkül me«l;^ ebe-

iéit, akár egyeseken, akár községen ; különösen nyo-

masztó állapotuk volt e részben a bíibéres falubelyek-

nek, bol a szandzsákbég osztozott a birságban a szi-

pábival, közvetlen felsöbbségbez tebát foganatlan

volt a íolebbezés, mert mindamellett is bogy a kádik

rködésre voltak utasitva, nebogy a földesurak tör-

vényesnél nagyobb bírságot szedjenek, s lia a kádi

nem segített, a szultánboz lebetett folyamodni; de

török kényuralommal szemben, képzelni lebet, bogy

a szegény jobbágy fizetett inkább, mint földesura

ellen ])anaszt emeljen,

„A török kisebb-nagyobb uralkodóknak a 17-dik

század els kezdetétl fogva egész missiigok abban

álla Magyarországon, bogy adót szedjenek be. Mi

ezélra volt az adóV Nem a szent harezra, mert azt

nem folytatta már a török, banem a kat(»nák eltartá-

sára. De mirevab'j volt a katona? Az ad<'» és j(')vede-

lem biztosítására. Az ilv uralkodás nem annvira azért
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eszik, hogy éljen, hanem azért él, liogy egyék.

Magára a mohamedánra nézve így állott a kérdés;

az egész kormányzat csak a pénzügyre volt vissza-

vihetö." ')

III.

Az 1591-dik évben kezdett s 15 évi küzdelem

után 1606-dik évben a zsitvatoroki békekötéssel be-

fejezett török háború válpontot képez a magyar-

országi török uralom történetében : ama béke vala-

mint egy részrl a padisah hatalmának hanyatlását

nyilván elötntette, úgy más részrl az azt megel-

zött háború oly fegyveres elemet idézett föl Magyar-

országon , mely a török elbánását a behódított részek

irányában megváltoztatta s Kecskemét város törté-

netében is oly fordulatot idézett el, minél fogva ez

idszak eltt lefolyt, és utána következett török-

magyar viszonyok egészen más alakulást nyertek.

Eddig fölfedezett török-magyar emlékeink leg-

nagyobbára a zsitvatoroki békekötés utániak s törté-

nctirink az elbbi viszonyokra is azokat szokták

alkalmazni; pedig figyelembe kell venni a 15 éves

tr»rök háborút megelzött azon fontos körülményeket:

hogy ez idtájban 11. Szelim szultán (1566— 1574)

birodalmához kapcsolván Krímet, a tatár khán egyéb

kötcl(;zettségén kivl , magát a szultánt személyesen

100 ezer, a nagyvezírt fia vagy helyetlesc által 40,

50 ezí^'nyi Hin'cggel tartozott luíbonízjís íilkalnuívíil

Hcgítciii, s V. j)ortyáz féktelen sáskahad egészen

'» S;il;iiiinii í'crciic : Hii(|;i)irsli S/.ciiilr. \'II1. 177 I.
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más színi adott a liadviseh^snck, nynnuíban nyomnr

i's puszíiihis támadt miiidriiiitt, urtic át\(»mílt, —
ijíi'M sok ma^^yarorszá^i kiizsi^jj:, melyek a török be-

lielyezkedestíiiek el«ü ötven évi korszakát, minden

zaklatás mellett is ki;íllottjík, a 15 évcg török luíbo-

niban szerejíelni kezdett tatárok ember- és vafryon-

pusztíí(» dulonnfását túl nem élhették, — az utolsó

emberi^^ kiirtattak, elrab(dtattak, vajry végkép elszé-

ledvén . a fl»lé«^etett és kirablott lielyséí^eket pusztán

bajryták. A zsitvatoroki békekötés megállapította a

nuíjíyar és t(»rr»k birtok határait, melyeken túl azon-

ban béke idétt is az ozmán hareosok rabh'* kalando-

kat íizni mejT nem szntek , miket a maf^yar végiek-

nek különben is mindi<í roszúl tizetett s élelmezett

huszárai szünetlen beesapiisokkal forbátoltak s a török

szipáhi jobbágyainak tekintett szegény magyar köz-

ségeken élöskiUltek. A töridc birodalom minden részei-

ben haramia bandákat idézett elö a korlátlan zsar-

noki itnkény , de a magyarországi hódiíltságban

ugyanez a szabad hajdúk kiirthatatlan, söt az elpusz-

tult helységek elszéledt vagy elüldözött lakosaibúi

folyton gyarapodott szervezetét támasztotta , kiktl a

íi>röknek nyugta seíiol sem lehetett , s épen ez okozta

azt. hogy a l éves háború után a török átalában

váraiba, vagy j)alánkok mi'»gé vonta mag:it, jobbágyai

közt lakni többé nem mert, s a behódított szegény

magyar községeknek oda kellett utána hordani a tize-

det, adót, és egyéb szállítmáuyokat. Világos adato-

kat szolgáltatnak e fonlulatra nézve a kecskeméti

adatok: itt ugyanis várda vagy ])alánk soha sem volt,

»>rizkedtek is gondos seink, hogv kitrükben ilv eri>-

dítménv ne emeltessék s tlük a török távul marad
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jon, ezért egyetlen csermelyüket, a Pícsó patak

medrét is , monda szerint gyapjiizsákok és malomkö-

vek bestilyesztésével fojtották el '), — mégis a 15

éves török háború eltt benlakott náluk a török,

helyrséget tartott, kadia intézte az igazságszolgál-

tatást s nagyobb büntettek fölött átalában a budai

díván Ítélt, minek utóbb semmi nyoma s a város

nem csak önálló helyhatóságot gyakorol , st a török

által elhanyagolt közbátorság érdekében, a szabad

hajdúk s egyéb rabló bandák ellen, a vidék közsé-

geivel együtt erélyesen intézkedik.

Buda, Szeged és Szolnok elfoglaltatása után,

midn Kecskemét teljes értelm török uralom alá

jutott is
,
gyaníttatni engedik megmaradt emlékeink

,

hogy ennek, mint a szultán kincstári birtokának

hasonlíthatlanul kedvezbb volt állapota , mint az r-

séggel megrakott erdített helyeknek, hol a török

mindig nyakán csiripelt a magyarnak, — vagy pedig

magán földesurakkint zsarló szipáhik, bégek és

pasák birtokába jutott községeknek ; — látjuk ugya-

nis: hogy 1551-ben Tóth Mihály sikertelen merény-

lete Szeged alatt a török által véres ütközettel meg-

hiúsíttatván ^) , e hajdan hatalmas város régi dics-

sége pusztulásra hanyatlott , lakosai egy része elvér-

zett, mások kibujdostak s az egész szegedi Ötvös

céh fiHkerekcdvén Kecskemétre költözött '^) ; az Ötvös

(•élinek 15r37-bcn kelt s imént idézett szabályait török

tiszt, és a teljes hatóságát megtartott városi tanács

ersíti meg; — itt az ipar szépen virágzott, mit a

') Ilf^l M.'ilyáH: Not. Hiinp. Nov. \i('nn:ic 17.'17. Tnni. III. p.'ip;. iri:*,

') iHtlivAnffy Lil.r. XVII.
*) Oklevóitár 11. k«t. 36. hz.
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szíicsiík l.').")l»-ki ci'liK'N t'lf K az itti-ni szalx) iiirslc

ri'kkí'Ii viszálkodásaik , i'h a Imdai ttm»k konnáiiy

általi páríío;,n>líaíásuk tíihbsziT isiiH'tt'It oklcvclii

i«íaz(»lnak. ') A valhísü'ry iiom nrlkülözhcítc; Ufryaii

a titrök kormány zsanioksá^^-áí, de liáborítlaiuil i'8 a

ívtoniiáízio szi'p lialadás;íval virá<i^Z(>tt : ir><j4-ljfii

már pápista rs liitlu'ráiius fclt'kfzi'í a kitzíis t('m|d(»iii

liasziiálata íolött iniállúla^i: ^'^ idc;;eMi ht'fidyá.s m*lkül

i'ííyezkedik
')

; mind c kedvez helyzet mellett is

azonlian képzelnünk lehet, ho^fv több nemzedék kiha-

lása után is mily szég-yenítö és nyomasztó volt a

íoitik uralom . lia iiitézuu'iiyei s eljárása n'szleteibe

]iillantliatunk.

IIojjv e célt me<jiközelíthes8iik, elöbocsátanom

szükséges még: hogy ama sokszor említett 15í)l—
IGOC évek közt lefolyt 15 éves török háború eltti

idörül nekünk kecskemétiekül is csak kevés irott

emlékeink maradtak . néhány régibb oklevélen kivül

ugyanis a mi van, épen egyidej ama háborúval:

két kötet jegyzkönyv , egyik községi lo91— 1601,

másik számviteli 1598— 1603 évekrl; itt ismét meg-

szakadnak s 1624-ik évig semmi sincs; egyetlen

lielyi adat, a helybeni Ötvös céh szabályainak a vá-

rosi tanács által ir.'jr)-beni megersítése mutatja:

hogy ekkoriban Kecskemétet nagy jíusztulásnak

kellett érnie, mert abban a városnak újonnani meg-

szállása említtetik ^j, ugyanezt tanúsítják az ekkori

jegyzkönyvek, melyek szerint mind a kétvállas-

felekezet templomai éi)íttetéfie több évig van nuinká-

•) Ugyanott 37—43. u.. u.
*) Vjfyauott 1. az.

') Ugyanott 36. az.
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ban % — e veszély oka, söt bizonyos ideje sincs

elttünk tudva: az azt megelzött idörtíl a városnál

fenmaradt két jegyzkönyv s néhány oklevél, a

reform, egyház, ötvös és szcs céhek levelei való-

szinüleg egyesek gondoskodása, vagy véletlen által

mentettek meg.

A török uralom els korszakát tehát Buda bevé-

telétl a zsitvatoroki békekötésig veszem föl , azért

,

mivel az országos és kormányviszonyok változási

pontjának, meggyzdésem szerint ezt tartom: Kecs-

kemét irányában pedig ama válpont valósággal ez

idszakra esik , — mert

1-ör a 15 éves háború eltt Kecskeméten török

tisztvisel székelt, — s ennél fogva az itteni ötvös

céh szabályait 1557-ben Ali szubasa, ugyancsak az

itteni szcs céh 1569-ki és 1580-ki eljogait a hely-

ben lev kádik , mollák és naibok ersítik meg '^)

;

holott a késbbieken már , midn ilyetén megersítés

fordul el , átalában a budaiak neve díszéig.

2-or a kecskeméti elöljárók mellett és fölött

1597-ik év eltt a helybeni kádi — török biró —

•

parancsol és itél, szedi a bírságokat és díjjakat,

vagy osztozik azokban, kivel a jegyzkönyv minden

lapján találkozunk, — p. o.

1592. (). lap. ^,Marton György marhája között

volt egy bitang Idm tinó, szke tárcsa, meg árult

Balázs urammal arra az tinóra jlor. 5, úgy hogy

') Az lCi24-ik <''vi H kíivctkczö .számviteli kíiiiyvcklxMi :i közst'tíi koirsinálv

kf /.cli'Hi'röli HzáiiiadAsnál niiiiilcn Itursziillífiiiányióli kiadásliu licijítatva

vaiiiiaU <• kifcjcz<''Hck : „I'.kkh'-.sia (ara;,'óiiiak" ,
- t's iiláiia : ^rájiista

faiatíiikiiak'' ,
- mely kilVjcz('',s rlHolthikc a irfnrm. rt;yiiáz ('|)it(''.s('v('l,

iilóliliika |iri|i;^'a niiii. katli. tinipldiii lirlyrcállllásával r(i;^r|alkuzó áctiuk

állal id'Mikiiit tllniíyaHzdiU Itnr incmiyÍH('')^<''n! vonatkozik.

') Oklcv.-ltár JI. köt. ;J. .']«. 10. hz. hz.
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ktt hvtit hdttiik nt'ki , h'»jy heÍrassák az ktidin-

ralr

liM. 33. lap. „Jíizoiuf I'dl szoltjtíjdn nt/et't egy

fajszi ember fior. Ó. den. 40. ehböl kivettük az szi-

cztlpénzt , és kaloda-vdltsdijut az kádi a itthon neiu

létében:-

1594. 3(1. lap. „Karácson Tamás fizetett birsá-

got illen doloijért , ho(jy az elvált feleségét az kádia
eltt megszidogatta

f
fizetett Jlor. 4:'

l'>i)5. 71. lap. ,,Bencze Mártán maradott birsá-

ságon Hlyen dologért , kogy István Deáknak — (a

jegyznek) — azt mondotta, hogy hamissan (rt

,

hogy igazat nem mondott, meg nem bizonyíthatta,

azért irta birságra az kadia^ fizetit bírságot flór.

7. den. 28:'

1597-ik (-v utiín ennek többé semmi nyoma sines.

3-or némely küli»nr»s eseteken kivül, midn u

céf^éres büntettek tVilötti eljárásra tüzetesen a városi

kitzséj^ mintejry delegáltatott, — lÜT-ik év elutt a

bünfeiiyítij batusái^ot átalában a budai t()rök törvény-

szék jryakorlotta s a bntetteseket a vajdák és szu-

basák Budára vitték , — az idézett je^yzök(»ny

v

13G— 144. lapjain 1591— 159<i. évekrl ilyetén be-

jejjryzések találtatnak

:

.jMemorialle. Kz 1601 esztendben az Vajda moly

Uahokat elvitt, tudniillik Bizony Benedök uram

fa Birságában 11 may elször

Szénási Tamás vitte föl Pap Istvánt és Szakái

/Seböstyén szolgáját Jánost.

Szakái szolgáját Jánost azért vitték föl , hogy az

Tóth Balázs tulkát ellopta volt, és az Kónya Pálét is

egy tulkot: embörét nem adhatta kitül vötte.
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Pap Istvánt peniglen Hlyen dologéri, hogy az

nagyságos Passának panaszlott Homer heg Iszpahija

hogy ökrét Jobbágyának lopta volna el.

Az Vajda Szubasája Ibrahim Vajdáé: az Nagy-

ságos Szinán Passának és az Pest vármegyének vaj-

dája: Szubasája: Vitte el Olcsai Mártonnét illen

dologért^ hogy az Molnár István búzáját elhordotta

volt éjjel.

Az Gáspár Deák szolgáját Pált ismég illen do-

logért , hogy az Szakái szolgájával volt valami Tidok

végett vétkök: az Tulok egyik Kónya Pálé az mint

fölebb is mögirtuk. Ezöket Pinkösd eltt való Szer-

dán az ketteit," sat.

1596-ik év után többé a bün-tettesek Budára elitél-

tetés végetti elvitetésének , vagy a lielybeni kadiának

semmi nyoma; hanem a városi tanács, többnyire fo-

gottbirák (convocatusok) közbejöttével, néha pedig

népgylés, melynek élén a helybeni lelkészek és a

városi tanács ül, — gyakorolja élet és halál fölött a

büntet biróságot.

4-er Elbb a f ej a d ó t— harácsot— közvetlenül

intézett felrovás alapján szedte a török Kecskeméten;

1596-ik év után többé ennek sincs nyoma. Az lG27-ik

évi számviteli könyv elejéhez van illesztve néhány

laj), melynek beti szakasztott mását ké])ezik az

ir>l)l— ir)í)í; évekrl fenraaradt jegyzkönyvben el-

forduló kézírásnak, az lG27-ik évinek betííitl pedig

egészen elütnek , — de nagy szerencsére egyik lai)on

az évszám íh, akkori modorban használt rövidítéssel

fidtahíiíjitik ,
— 8 ott ez ide tartozó jeh'ntékeny sorok

olvaKliatók: „Mcinorlallc Anno 96. (l.ODO) Az agy

rav6 töröknek adoth az fa hirö uram, fr. 3F). Aján-
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dfkotlif 2 hizék vajdth , 'J hiírcli/ kt'st : 'J sajtotli

,

hiri'd Cédulája h rn<fii'>n/' (A-'ik lap.)

f>-ör Ama ki^romlolható inindi'ii ki'izvctítrtt adó-

luiutkot rs ílijakat, mikit a töri'ik fizettfíctt , addi^

iiií;i: iniK'U ki lUMu szonílí, mind mafra kt'zcltf, illc-

tiiU'f^ tisztviseli jiltal szedette; lDG után ezek el-

enyésznek, — esak néha cixyvH rendkivüli esetekben

tnik fid ejíyik va;xy másiknak neve; — a IT) éves

liáboní véj^én és után azok valúszíníiie^^ a „esászár

adója" eíui átalános Ö88ze^])e voltak beolvasztva.

G-or Azt sem állíthatni : mintha talán Keeskemét

1597 eltt hübérbirtok lett volna és csak azután

ío«jradtatott el esászári urodalommá; mert a l éves

háború eltt l'JU. Január hónajjban a helyljeni szües

eéh részére kiadványozott szabálylevelek ezt már

mint esászári birtokot említik. ')

Ezeknél fo^va én az 15Ü1— IGOG. évi török há-

borút az általam fölvett forduló jjontnak hiszem.

\'alószinüleg azonban ama változás, mely a köz-

ijíazf^aíás és i«:azsá^szolj^álíatás irányábani teljes

helyhatósáfifi szabadsá<íOt a városnak visszaadta,

ezen háború befej eztetésénél jóval korábban, mond-

hatni annak els éveiben történt ; a törk feji^yverekre

u^^yanis átalában szerenesétlen háborúzás folyama

közben II. Muráil szultán l.')ií5. .Tanuár 5-én megha-

lálozván , ennek 27 éves tia III. Mohamed lépett

atyja trónjára s midn tapasztalná, ho^y uralkodása

els éve alatt vezéreinek Ma«^yaroi-szá^on vallott

kudareai mé«^ a következett liíG-ik év elején Váe

és Hatvan elvesztésével tetéztetnének , saját szemé-

*) Ug}-anott 4.H. szám.

Kerakemét v. tört. II. kUi.
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ijében állott élére hadainak s 180 ezer emberrel jött

megbszülni az ozmán fegyvereken ejtett gyalázatot;

6 hadjárat eredménye lön ez évi Okt. 12-én Eger

várának eleste, azután Okt. 26-kán a mezökeresztesi

gyzelem , hol Mohamed 20 ezer keresztyén halottal

s minden táborszer elnyerésével fejezte be hadjáratát.

Ezután 72 év múlva, egyik kecskeméti jegyz-

könyvben következ bejegyzés találtatik:

„In anno Jö96. Midn az harmadik Mahumet

fényes Török Császár Constantinápolyhól nagy er-

vel és sok néppel kiindult volna, úgy hogy Eger

várát megszállaná, és mikoron érkezett volna Sze-

geddé, az Kecskeméti polgárokat elében hivatván,

Alpárhoz vittenek száz ökröt, hatszáz juhot, tizen-

négy szekér kenyeret, mellyet az Császár igen ke-

szene, adván nekiek Háromszáz aranyat, Csauzt is

kérnek vala pedig az Polgárok , de az Császár nekiek

nem ada, hanem egy Köntöst adott vala, meghagyd

hogy ha valaki háborgatni akarná ket, az Köntöst

mutatnák meg annak, az polgárok megköszönék , és

haza jövének. Midn valami sereget láttának volna

jönni Szeged.felöl , az Biró az Köntöst reá vévén , az

Tizenkét Tanácscsal együtt kiülvén, az sereget itgy vár-

ták. Midn az Törökök elérkeztenek volna, látván az

birón az Köntöst, lovaikról leugrándozva térden az

biró eleibe menvén^ az Köntöst csókollyák megen-

gette az " Többi része olvashatatlan. ')

Ez eseményrl a városi levéltárban még eg}^ m;í-

öik adat is maradt fini , mely a fölebbi csonka szöveg

kiegészítéséül közöltetik

:

') Szülfe'álafi kíJnyv 1íJf5%-ik <'vr<il.
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„vlnwí) J)omhu J''t!fti. K<f*:r víttULnr. Midön az

iiuUodik' *) Mahuin»t 'JVintk Császár Müf]if(irorszá(j-

btin jött voinat oz KfCsKrméti Polijárok eicibe men-

vén ajándékot vittek mki (J(Kf juhot , J(HJ óki'üt és

14 szekér kent/i-ret , ho(ft/ etjj/ csauszt küldene hozzá-

juk ^ ki azoti áltnlmcnö vitézektül mriiolttilmazná ket

,

az Császár ^i(Kf aranyat adván nekik, és efjy vont

arany köntöst, fneyha*/yá , hogy haza mennyének

y

és ha valaki bántaná ket, az köntöst nattatndk

meg neki; az okáért mihejen valami lurök sereget

láttak , az Biró az köntöst rávévén , elejékben ment ,

/.// látván az Törökök , luvokról leugordrán , az

köntöst megcsókolják , és ha az Biró uiegengette , ott

háltak magok költségén ^ és ha ptnig meg nem en-

gette , elébb állottak.'' ^)

E kitünö szultáni ke{xyeleintéiiybeii talál* un i-n a

váro8 lielyhatósáí;:! öuállüságának alajiját , mely azu-

tán egL'Szeu íÜ^^«j;i*tlcnné kintte nia^^át; itt azonban

két olyatén kérdés merül íV»l, melyek í'ölütt nem uni-

laszthatom a szij^orú vizsofálatot: e«:yik az idézett

adat hitelessége, miísik a szultáni ke^rylevél s kaftán

története.

Midön a városi levéltár rét::iségei közt az utóbbi

szelvényt olvastam , emlékezetembe ötlött «j:yermek-

kurombül . lioj^y ez eseményre vonatkozó egy megvi-

selt óeska versezet4.*t láttam s olvastatni hallottam

egyik oskolatársamnál, ama keeskeméti török kaftán

') Némelyek K liuú^ák a tOr«k edkuáro-
katftiuneu*/ >á«gal harmadik Hah u-

luet vult.

*) Egj- szelet pnrim ir ••
> /.ék az 1698—1603 érekroli j«gyiA-

könj'v j 1, mely asoaban a r^u fl>U«gys«fa

értaáij .k.



36

történetérl , de akkor még nem lévén érdekem kifej-

lesztve, rajta nem kaptam, — most ntósó pénzem is

érte adnám , — a minthogy néhány év elött két arany

jutalomtétel alatt kerestettem sikertelenül; utóbb

azonban annak több egykorú, közeli és késbbi emlé-

keit fölfedeznem sikerült. így említi azt Bl ah ó Vince

ferenci szerzetes 1772-ben s Káldi Györgyre
hivatkozik, megjegyezvén, hogy bizonytalan: vájjon

a kecskeméti levéltárban lév szelvénnyel szószerint

egyez adatot az yette-é innen, vagy Káldi munkájá-

ból másoltatott ama szelvény? ') — Említi továbbá,

néhány évrel korábban ugyanezt Telek József
szintén ferenci szerzetes , a ki már nem csak Káldi

Györgyre , hanem F áb r i M á ty á s r a is hivatkozik ^)

,

ez utóbbi pedig Scherer Györgyöt említi szavato-

sakint , kitl azon adatot vette. ^) Már ennyi tisztes

egyházi személy között, ha két elbbit, mint közel

kétszázad utániakat, mellzzük is, a három utóbbit

figyelm nélkül nem hagyhatjuk.

Káldi György a szent biblia magyar fordítója

idézett egyházi beszédei vaskos kötetét Pázmán Péter

esztergami érseknek ajánlotta s ajánló levele els

lapján mondja: „Alkalmas ideje vagyon Nagyságos

Uram , hogy harmincnégy esztendiül fogva killömb-

külömb helyeken tit Prédikátzioimat írásba kezdet-

tem foglalni," A kinyomatás (1631) eltti 34 évre

') ni.ilu') Vinco búcsú szónoklata 1772. évi sz. Aiidrús liavánnk S-ik nnp-
ji'ir.i í'HÖ i)iiiikÖHrliitáiii 22-ik va.sániai»nn , midn a kccskcnióti parochia
a ((üciiccsi'Utöl a váciiH'ííyi;! |ia|)s;Vií kc/.c'I<''.s(í alá adatott. Nyonit.
ís'a^'yHzoniliallKiM I77"». — .'J'i. lap. 11. sz. alatt.

'*) C!<)r(iii;i(! .M;iiiaiiii:io 'I'onmH II. .i/.az a JUild. Szz Mária Ti/.onkót csil-

lafíú K()n)ii;'ij;'iii;ik , vajíy 'l'izcMkr't ünnepein! esillaH-suíí.'irok f^yanánt
cIoM/.tadift prédiUát/,ióUn;d< ll.n'sze. V.'icon 1772. r)!Síi. .'")'.•(). lap.

•'') ÜpuM Ciincionnni 'i'ripaililiini l\Ia1lliiae Falni, l'ars Aestiv.ilis. lOditio

Noná. ('oloni.M- A^crippinao M'M. — patí. .'II.



vifiszaiiu'nvi' . KmMí ( I \ i'M"^''y nyilvjíiins Hzóiioki piíly.'l-

j;ít lAlHi-liaii va;ry ir)!>7-l)fii ki'zdi'tír , i's í«íy ö a

kofskcim'íi kaffan törtriu'trvol e;i:yk«nú liiíeles tanú. *)

Fá b «• 1 M :í t y :í s iK-inet jrzsuita t'fryluízi beszc-

íU'i második kötfti'iiek niíiMleii i'ryckt'zetcin (laráia

— on csak 17.'?l>-ik évben kinyomott kilcncrdik ki-

adásiíboz Jutbaítam. kt-nyszenilve volíani tfb;it szerz

korának me^^liatározása vt'«ivtt sc^iedeszkiízöklicz

folyamodni, melyek Hzerint ö Hajoiürsziíj^ban ITíHO-ik

i^ben született, el(d)b Neumarebtban fels Pfaltzban

lelktfsz volt, azutíin az aielistadti kerületben fel-

ügyel, uofyanott a sz. Móric e^yluízában liitszónok,

tanár és alkaneellár In<;-olsta(iíban ; HuiT-ben a

jezsuita szerzetbe It'pett s meghalt Na«i:yszombatban

16r)3-ban. Kgybázi beszédei kinyomattak elbb In-

jrolstadtban lG31-ben s késbb még* többszer •'). Kál-

dinak tcliát kort;írsa s kaftánunk történetére nézve

szinte e-rykor hiteles tanú.

S e li e r e r G y ö r jí y nek vizkereszt utáni harma-

dik ])redikátziójára Fáber Mátyás hivatkozik, st

mint mondja: szószerint annak szavait ismétli, F jám-

bor szerzetessel is személyesen (diajtottam találkoz-

ni , de sikertelen volt törekvésem : három könyvtár-

ban kerestem nnnjkájiít hiában, felütöttem tehát a

fentebb idézett sey;é(lki')nyvet, mely szerint P. Scherer

Gy<">r«;y jezsuita született Tirolban Sehwaatzban

1539-dik évben, szerzetbe lépett 159-ben, ejjy évig

tanulta a görög és héber nyelvet, 40 évig j)rediká-

lással foglalkozott, utóbb vieeprovineialis, a bécsi

> Az Va«»;'iniai>ukra való Pn-dikútziokuak lUö réüze, Advent i-lsö Vitóár-

iiaiOától foy^a Sz. n;ir<im(.;'i<; Vas;irnai>j.ii}r. Irta — KáMi CJyürgy.

Pozsony 1Ü31. — IJisú a 1n4 la|Hin krzd«-t1 |imlikátziút.
•^ ZrdltT : Gro88Cíi Vorstándigcs L'üivcTfcal Ixjticon. IX. km 2'* liü.-ál'
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Collegium ig-azo-at<ya s Mátyás fherceg udvari káp-

lánja volt, meghalt 1605-ben a brucki kolostorban ').

Ez tehát kétség-en kívüli egykorú s állásánál fogva

kétely alá sem igen eshet hiteles tanúja kaftánunk

történetének.

Feltn e kaftánra nézve: hogy eddig tudtomra

csak egyházi szónokoknál s két század lefolyása

alatt ily sokszor említtetik. — Úgy látszik, hogy

Káldi sorai a kecskeméti szelvénnyel viszonyíthatok,

s Káldi talán Schererhez, a többi átalában mind

ezekhöz vezettethetik vissza. Annyi bizonyos, hogy

kaftánunk a közvetlenül ez eseményre következett

fél század alatt nagy hírben volt Magyar- és Német-

országon s történeti hitelét még neveli az, hogy

tekintélyes hitszónokok egyházi beszédeikben mint

jelöntékeny különösséget emlegették.

Mi magát a kaftánt illeti, száz meg száz pékiák

vannak reá, hogy a török szultán, st a kormányzó

pasák is, kegyelem és megtisztelés különös jeléül az

illetket felkaftánozták. A szultáni kegylevél s maga

a kaftán Kecskeméten többé nem léteznek, st arról

sincsenek adatok, miké])cn és mikor enyészhettek

el. Gyanítják Kecskeméten, de okadatolás nélkül,

mintha seink c kaftánt a bekövetkezett pusztítások

korszakában megóvandók, az esztergami káptalan-

ban tették volna le, hol késbb a drága köntös egy-

házi öltíMinyé alakíttatott, de bizonyos adat erre

sincs. — Litcráti Nemes Sámuel, ismeretes

i('gÍH('ggynjt("), — kinek eljárása azonban az általa

körül hordozott tárgyakra nézve életében is, mint

'.) IJpyaiioll XXMV. knf. I;(I7 Ii;ih;iIi.
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ki^söhi), luiu r^t-s/t*ii :ila|italainil ;••} aiiiÍHÍtíatoll,

lS:i7-clik i'vi iiyánui tVImntatott KffHki'iut'tiMi i-^v

ji'liujtékteli'ii, HzíiK'ha;í\<ttí ritka Hzövi'tü vártzon

buííMijfot, t'H kurtán alakú, de valÚ8zinük*g cnak

kaít.íiiltrlh'siu'k «íyaiiílliaí<»tt . sár^TJÍH víÍhzoii szövet

«>llt»iiy(larab(tt, uu-ly iit«»l>liiiiak közrpcn lialNain

sziiiíi, iv«»:i voiiiisii szii^litt-K Ijftükki'l c szavak vol-

tak ohasliatók: „Trnie jhvfn határba, bújik bírú

kaftánba", 8 im'ííajáiilotía, lu>«:y lia lua^j^ával hozott

iv«riséíri'iiiek pi'iiztizi-tiWrt iL-cndti imitofiríitá^a liató-

sájrilaijf int'<rL'n<i:c(ltt*tik, e krt öltönyilaralmt i-niK'küI

a városnak ajándcko/za. Szt'iiiíaiiiíja voltam e tár-

;ivak iKMüUtaíiísáiiak. Kzek azoiihan oly jidöiitt'kte-

Icii foszlányok voltak, lio^'-y az Uíryanazonsá^ot senki

sem hitte 8 e fryanúsítás Literátit arra hírla, liu;,^y

Kecskemt^tröl tüstént tovább állott.

IV.

A 1") éves török háborü ideje alatt, Keeskemé-

ten, dunatiszaközének e tiuök uralom alatti köz-

pontján, lássuk némi foszlányait a népéletnek, azon

községi je<ryz(»k<inyvekbl, melyek egyike 1591—
1001 évekrl íV»nniaradt kr»ziigyviteli, másika 1598

—

IC03 évek alatt számviteli könyve voIt a városnak.

Kgyik sem teljes ezek közül, mindkettnek elején

mutatkozik szembetn hiány 8 az idszeriníi tárgyak

szétszórtsága oda utal, hogy bekíittetés után vétet-

vén haíiználatba , a jegyz belát;ísálioz ké]>esti fel-

osztással, némely küliumemü tárgyak számára külön

lapok nyittattak s közbejött események néha idrend

nélkül a kr»zben es üre« la]»okra igtattattak. sze-
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rencsére mégis legtöbb helyütt az évszám följegyzé-

sével. E jegyzökönyvek szétszórt egyes adatai leg-

kevésbé voltak történelmi följegyzésekíü szánva;

csak emlékeztetés, többnyire a bejegyzett községi

eljárás, költség vagy magán panasz idejének, tárgyá-

nak megjelölése végett vannak sovány kifejezéssel

érintve, — azokbl mégis sokat tanulhatunk.

A háború hatodik évében már Kecskemét , Nagy-

Körös és Cegléd városok folyamodására hivatalos

jelentés keletkezett, a császári diván értesíttetvén:

hogy e három város körül minden helység elpusztult,

ezekben is a nép az elbbinek majd felére olvadt, s

a kik megmaradtak, mivel a tatárhadak jószágaikat

elhajtották, gy elszegényedtek, hogy adójukat

fizetni nem képesek , alig van egy napról másikra

valójuk s elszélednek , hacsak irányukban könnyítés

nem eszközöltetik , holott a budai löporgyár részére

a salitrom fzés s a budai és pesti várak körüli min-

den szolgálat e három városra nehezíílt ,
—

- minek

folytán III. Mohamed szultán 1597. évi Okt. 22-röl

a budai beglerbéghez és ottani defterdárhoz parancsot

meneszt, melyben a nevezett városok állapota vizs-

gálat alá vétetni s adóztatásuk a meg lev állapot

alapján intéztetni rendeltetik. ')

Mind e mellett is azonban a Zomborban telelt

tat;írtál)or 1.598-ik év tavaszán megkezdte becsapá-

sait vidékünkre: Gyümölcsoltó napján ugyanis (Márt.

25) Siket r>;íliiit tanynjjíra ütvén, 70 darab niarliát

elraboltak; A])rilis 22-kén pedig, a kecHkeméti lako-

sok haszníílatában volt kis-l)alázsi kun ])usztáról 2G

') ()klcv('ll;ir II. köt. C.l. h/,.
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darai) inarliáí liajtottak il : Hors Taniiis \\i <lara!>

i»kn»t liajtNáii S/.t'^íi'drul KccKkruH'írt', iiíjál)aii a jior-

ívázó íatán>k által iiiiuliástiil cjryütt i-lraboltatdtt '),

— a váru8 ti'liáí a „Tatár Szultán*' oltalmának C8Z-

ki»zk't»i' Yi'«j:i'tt Aníryal Fáhiáii tevékeny eliWjárót,

kivel utóbb mv<x 8okKzc»r találkozni fojtunk, CJrdöp^

IV'ícr köz|)()l<rárral követekül lioc.mltja, kftldven aján-

dékba i) aranvits kést. 5 esontos kést, 8 Qixy páneél-

kesztyüt; ii követeknek i>edi;í adván úti költséjrrc 2

aranyjví és .'> forintot. *')

Klubbi nyáron a báeskai t(»ri*»k bé^^ a város eg-y

niarlia-falkáját elraboltaíta , mely oda is veszett; fjk.

JS4. lapj ez évi Május 17-kén a tat;írtáborl)iíl vissza-

érkezett Angyal Fábián ajjíndékokkal ujíyanazon

báesi béghez; másnap Váradra Sziládi Benedek és

Kádiis Ferenc; Szolnokba Ötvös Kelemen és Kálmán

Holdizsiír; negyedik követség pedig Csongrádra Kürt

agához bocsáttatik . — minden felííl és pedig úgy a

ma«í:var végek , mint a török és tatár hadakíúl bizto-

sítást szerezni óhajtván. — (Szvk. 3. lap.) Ezen kivül

folyamodványt intéztek a Szultánhoz , elterjesztvén

:

hogy közelebbi évek alatt a hadak átkelése s tatárok-

tiíli zaklatások, fosztogatások miatt a lakosok nagy

része elszéledt és annyira elszegényedett a város,

hogy hacsak az eddig évenkint íizetett kétszázezer

oszpora adónak egy része el nem engedtetik, azt

tovább nem viselhetvén , az egész város elszéledni

fog. — Ezt a következ nyáron nyugalom követte,

mennyiben nyoma nem maradt, hogy ez év lefolytiíu

atyáink háborgattattak volna.

•> .» ; -Jll. Jl-'. m. U|i.

') ^^ • . iiyv '1. lap.
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Sz. Mihály nap eltt egy héttel Kürti Miklós,

Olasz Márk, Nagy Albert és Körös István Budára

küldettek a szokott ajándékokkal, vivén oda 10 saj-

tot, 6 fazék vajat, 10 sót, 3 zsák árpát, 1 zsák búzát,

1 mázsa fagyiit, 60 tyákot; úti költségre 10 forintot

és 1 aranyat. — Szvk. 5. lap.

A török császárhoz intézett folyamodványnak a

lett eredménye, hogy az évi adónak háromnyol-
czad része elengedtetett. A város levéltárában riz-

tetik III. Mohamed szultán pompás eredeti rendelete

a budai beglerbéghez , ottani defterdárhoz , és kádihoz

intézve, melynek ide vonatkozó szavai ezek: „Ekéz

képest jelen magas parancsomat bocsátottam ki, hogy

ezentiil az eljárás ennek értelmében történjék. Ugyan-

is az említett jobbágyok évi adója 75 ezer oszporá-

val alább száUíitatik s jövre összes vagyonoktl

125 eier oszporát tartoznak évenkint fizetni. Ennél

több egyetlen oszporával se vétessék tlük! Az alatt-

valók szaporodására ügyelni kell. Majd ha egyszer

összeszedték magukat s erre kaptak, ismét az elébbi

kivetés szerint tartoznak vagyonuktól adóz7ii. — Jelen

parancsomat defter-érvénynek tekintvén, ellenkezen

senki se cselekedjék. így értsétek meg s e magas

jegynek hitelt adjatok. Kelt 1001-ik év B.ebbjiÜevvel

hava 4-kén (1598. Október 5-én) a váradi tábor-

han.'' — Oklevéltíír 11. k()t. 02. sz.

Ugyanez évi Október 11 -kén a budai ])asa is

változott: Ahmed helyett, az eddig volt teniesván

S/ulejm/in [kissi neveztetvén ki budai ])as;í\jí '),

K alig foghilta el állomását, a kecskeméti biró sietett

') (Wy.ú Aiil;il : A liiid.ii |i;i;.;iK. I'.i l.ip. .il. h/,.
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tiszírli'ti'ri', wúuA jf«i:yzi'l<«»iiyviinklK'ii iin v fóljo^y-

Zi's taliiltatik: ..( l).'><S'. S:. Kutdlin Asszon udp után

sztnliin fü híró uram vit lindáru az új Sznlinuin

pdsstínak : 8 véijh karazsUUh , I kárpitoth , H Ani-

nt/(ts késth , 10 csontos k^-sth , 1 mázsa faf/gt/at f 8

zsák Arpáth, 8 zsák /iszt/i , 1 zsák kását, 1 zsák

//afjf/máth , V, zsák Almát/t, 3 zsák koii/^r, 21 saj-

fokdth, lii faz^k rajath, "J'J forint koltsn/et den. 3'J.

11 szekér szénát/i , Hü (íf/dlogh vmhörth.'' — (Szvk.

5. Up.)— Ezen évriil ennyi a mit felmutatni tudujik.

A következett ir)iil»-(lik á\ az elbbinél sokszorta

iiyomoriísji;ro8b volt; mert azon t7»l(il, lio^^v ennek

folytán az élelmi na«ry szüksé*; a «ral)oiia ;írának sza-

l»;ílyuzásjival 8 in«ryen osztásával enyliíttetik, — a

török, tatár és hajdú esai)atok a várost sokfélekép

zaklatják, (jk. Ü'J. 368. 303. 310. 311. 312. hip.j

8zent Gerpfely nap eltt 12 nappal pénteken

Kürti Miklós, Xajry Lukáes. Olasz Ferene és Körös

István a liaráes-auót lUulára beviszik, kezökbez ada-

tik e eélra 2\)\) f. 30 pénz, úti köjtsé^^re lU forint;

ajándékokra: 3 aranyos fej kés, 8 esontos nyel

kés, líí sajt, 2.') tyúk, 7 zsák árpa, lo', nnízsa

faj^j^yií, melynek ára volt 9 forint, és 2 pint vaj egy

fazékban. — Szrk. 10. hip.

r^^yanekkor a Zomborban telelt tatár tábor kö-

vetei Budáról Keeskeméten át visszautazván, Ilektás

pasa t(dmáesának ád a város egy gyoles inget és

gatyát, az ing értéke 75 pénz, a gatyáé 40 pénz:

kaptak e kivül egy korsó égett bort, és Q^y korsó

nyers bort. összesen 11 pintet. 1 zsák kenyeret és

aboz síilttet. — u. o. 11. lap.

A községi küldetésben lev Körös István és tár
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sai , föntebb említett budai utazásuk közben portyázó

tatárok által elfogattatván , Gyümölcsoltó után való

pénteken a város kiváltotta ket 165 aranyon; ezen

fölül a váltságpénz mellé adatott 3 hüvely kés , min-

denik 180 pénzes, és egy aranyozott szablya, mely-

nek készítéséért Ötvös Jakabnak fizettetett 17 tallér.

Hogy pedig a város a portyázó tatárok zaklatásától

megóvassék, felfogadtak két tatár ört, kiknek két

hónapi szegödsége volt 311 arany.— u. o. 14. lap.

A száguldó tatár hadak fékezésének kieszköz-

lése Yé^^it Virág-csütörtökön Szcs Péter városbíró,

Angyal Fábiánnal „és az Tatár Urakkal, Muszta-

hékkel és Kaderhékkel'^ — kik a felfogadott tatár

örök voltak— „Az Tatár Császárhoz'"'' indíttatván

,

költségre kaptak 14 forintot, vittek ajándékul 110

cipót, kalácsot „egy kemöncével^' , 1 aranyos csákányt,

1 aranyos botot, 1 aranyos pallost, 17 aranyos kést,

melyek közt 4 köz kés volt, 2 vég zöld karazsiát,

3 sajtot, 3 zsák árpát, 1 zsák kenyeret.— 15. lap.

Körös István és Kürti Miklós szerencsétlen ex-

peditiója után nagycsütörtökön Szabó Pétert Varga

Ferenccel küldik Budára, kiknek kezökhez adnak

az adó lerovására 215 aranyat, mely tészcn 387

forintot; 97 tallért, mely tészen 101 for. 85 pénzt;

56 forint 65 dénárt apró pénzben; 292 forintot fejér

pénzben; 89 forintot oszporában; 34 for. G7 pénzt

elegy ])énzben, összesen 961 forintot és 17 pénzt;

ííjáiidékban visznek 11 sajtot, 5 ftizék víijat, 6 kést,

niclvíík kr)zül három köz aranyos, hárma aranyos

fíjíí, kenyeret 1
'/j zsákk;il.

A tat.íi- tiszick szíhiiiira készítend csákány és

szablya aranyozásaira ád a biró Ötvös tJakabnak 1 1
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aranyat a Kcxka .l;íii(is :lltal hcszcdcíí ..tdtárpínz'*-

Iml, ujjfyaiukkor a városljjui nn'n^jrlcni ki^t váraUi

liajdiíiiak adatott két jaiicsár kapca.— Hl. lap.

Húsvét után való vaKáiDaiKui Kiníly István, Kis

István és Karácson Máté ,//- örzö Tatdr Mnsztn-

h^kkch SzoInokl»a indíttatnak, küldetvén általuk

,,suii))napé)iz" 244 arany ('s 1 tallér, mely tészen v*^}'

summában 440 forintot és 25 dénárt; elbb már

( )tví'Ks Ambrus és Kocka János uíryanoda befizetvén

55i> for. 80 pénzt, „ez két rundbeli beadás ttsz'n

fi. lOaO. den. 5."

.,.,lsi))vg 12 aramj h'mlásra

Isniég 3 zsdk drpa

Ismég 2 zsák lisztüt , ennek Cfjyike Tolmácsnak.

Isinég 2 szekér szénát

Ismég 30 fontos kalácsot I "^
l^'.[

^'

Ismég cipót 126

Ismég égt bort 2 p'intüt

Ismég perccöt 40 pénz árrát

Ismég 1 zsák kását

Ismég kölcség fi. ^." — 11 . lap.

Szent Györp' nap után ötöd nappal, midn
Király István, Kis István és Karácson Máté Muszta-

Ité^ örzö tatárral fentebbi küldetésükbl liaza felé

utaznának, Na«iy-Krösön túl elfogták ket a ma^ifyar

bajdiík. elvettek tlük eg:y ezüstös csákányt, egy

szablyát, egy j)apucsot, 10 aranyat, K) tallért, és

alku szerint 200 forinton váltakoztak ki , mely pénzt

a város innen liazúl küldi utánuk.— Vd. lap.

„Oroszl András távi kapitán Rác Janóstul kiddé

pöcsétös levelet, hogy az vár viícére kér vala gyalog

népet j ha penig azt nem adhatunk, adgyunk 40./.
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Akkor nem adhatunk semmit^ hanem más hétre kelve

ismég TJllei András jve alá, bíró uram Pétör uram

penig alkutt meg Ulleivel f. 10. ezt meg adta az

ad-pénzböl. Ismég adott egy száras csizmát és 1

szál tallat, az Kapitánnak Ülleitül küldötte. Ez dolog

penig l'ótt mikor Nagy Jakabnál voltának szálláson

Sz György nap után való más hétben Csötörtökön,

egyvM m'öntenek el Jakabbal.^''— 20. lap.

A váradi hajdúk Komáromi nev hadnagya 6 vajdá-

val, kik közül Baracsi János, Szigeti János, Somogyi

János megneveztetnek, és 300 legénnyel a városba

szállván , a sereg részére fizet a város harmadfélszáz

forintot, a hadnagy kap Qgy szál darutollat és egy

papucsot. Szigeti András vajda pedig egy 50 pénz

árú jancsár kapcát. — 21 és 23 lap.

A mely aranyozott ezüst csákányt Nagy-Körös

mellett a hajdúk elvontak Király Istvánéktúl, a he-

lyett a város Ötvös Jakab által mást készíttet, vala-

mint a szolnoki Huszajnbég szablyája helyett is Ötvös

Péter által másikat csináltat; a csákányra egy nyol-

cadfél tallért nyomó ezüst poharat és még két tallért,

s aranyozására liárom aranyat adnak ; a szablya ké-

szitésére pedig egy tiz tallért nyomó ezüst poharat

és clöbb négy, azután még két tallért. Miután ezek

elkészíttettek, a biró és követtársai bevitték Szol-

nokba, azokon fölül ajándékot is vivén: 1 ketts

kárpitot, 4 sajtot, 1 zsák lisztet, 3 zsák árpát, és

125 cipót, kész pénzben pedig 329 for. és 90 dénárt,

de a szolnoki bég az ajándékkal meg nem elégedett,

hanem a biró és Oási)}ír diák egy vég karazsiát vet-

tek számára ott helyben, i)énz()k fogytán hitelben 21

forintért, az elvitt 32!> forintból j)e(lig 2 hil);ís ara-
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nvat is t'<;v Iiitvííiiv fnllrrt \ inszahözfjik. l*l^ 2.'t.

JL lap.

„Budáira fii bíró uram utifcnr ini'mt Pinkösd után

nifUik hftfÖu, li'Ond ször{nt mit vitt: 4 aranyas ftjil

késüket, S aranyas vasú késüket, 3 vég karazsia

Gdspár diáktiU
.,
2 kárjtitok kcttösHk , Sí sajtok, .0

fazék vajak 8 pint . -/ forint kö/tsétj , 7 ürri/ kenyér
,

// zsák háza, isméy eyy zsák, 20 s, 4 mázsa fayyú
tiivalyi dologért , 4 papucsok , haliaknak való

,

városé volt ^ cserélni vitték, kapcán avagy min.**^ —
25. lap.

Ekkor eszkit/.iilíctti'k a luidai SziiUjmáii jjaHától

azon szt^p ajánló levelek, melyekben ki^ri mind a két

tatár szultánt, lio«ry a szeg-ény keeskeméti és na^^y-

körösi lakosokat kímélje átvonulása alkalmával. ')

y.Szolnokhan Karácson Máté ^ Deli Nagy Már-

ton^ iSzabó Mihály mikor möntenek az tatár Umak
való éléssel, vittenek 2 zsák árpát, 1 zsákban 32

fejér cipó kenyeret^ ismég 60 cipót ^ dcnar. 100. cse-

resznyét, 4 sajtot, 1 nadrágnak 3 sing vUrí'is kara-

zsiát, 1 negyed kását.*' — 26. lap.

A hajdúk a városba szállván . a közséf? által fel-

foíjadott török t(dmáes sze*?ödsé^ébe tizetett 14 tal-

lért és 8 aranyat attéd elvették . mit a város me«!:-

térít — 27. lap.

Szent Vid nap i.íunius 1.^)) utáni kedden a tatár

kámnak 20 forintot, Musztabé^niek 2()1* forintot kül-

denek, 1 fertály hián .0 sing zöld karazsiát, 40 öreg

eipöt, 27 kisebbet, 2 zsák árpát, r> sajtot ajándékra,

líti költségül pedig a kiküldött kap 1 forintí»t. —

Okkv.-ltár II. kot. C:i. G4. M.
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Valószínleg ekkor mutatták be a budai pasától nyert

föntebbi ajánló leveleket.

Ugyanez napon Ormány Márton Döbröeönbe kül-

detik oskolaraesterért s úti költségre adatik nekie 4

forint. — 27. lap.

Baracsi Nagy György hadnagysága alatt szendröi

hajdúk a városba szállván, Nagy Mátyás hajdú töb-

bed magával rajta megyén a kecskeméti török tol-

mácson, s attól elveszik lovát azért, mivel Nagy

Mátyástól parasztlegény korában a tolmács Szolno-

kon egy lovat elvont; a lovat a város kiváltja 14

forinton. — 28. lap.

A török tolmács al-odabasának szegödsége volt

sz. Fabián-Sebesytén napjától (Január 20) sz. Iván

napig (Jun. 24) 60 tallér, mely szegödség kitelvén,

a város a tolmácsot kifizeti.

Sz. Iván nap után kilenc nappal a föbiró Király

Istvánnal és az örzö tatárral Szolnokba menvén , vitt

ajándékba 4 sajtot, 80 cipót, '/^ negyed kását, költ-

ségre 1 forintot.

Sz. Margit nap (Jun. 10) eltt való szombaton ó

szerint '), Király István Budára küldetik, viszen 10

sajtot, 10 sót, passa tolmácsának 8 sing kisznicér

posztót , 3 fertály búzát , 3 fertály lisztet , s a kadiá-

nak, vajdjínak és Huszajn subasának megviszik az

adósságot.

A bíijomi hííjdiík Böldi Mátyás és Bon(;os Gyih'gy

hadnagysííga alatt a Víírosba j<")vén, ezeknek adott a

') A jcíry/.ökíinyvíikhöl idi'/.ctt. „ó szerint" rs „új szerint" tíy.iUnin elö-

ronluió kilejezf-sck az ó és i'ij Najitárrii vonalknznali , melyek liaszná-

lata ekkor f'|ien in^íaflozi'ihan voll. A n'-j^i líaienikáriinnot MII. (íerticly

jc'ipa JaN illatla ki I;'iM-2 ik i''\lieii, de annak kíizliasznákitlia Y(^t(íle sok

inlyiilt ukadályiizlaliit). Ilazánklian az \h\y.): 10. t. ez. a ré;j;il v/.vx

forint Ijirm'iK alall ellil(\án, az njat vcttr lm.
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liin'i l'íOp^nr rfní lii»n»m kajxát.i'jryik z:ÍKzl«'»tarí<'mak

12 jK-üz iTli-kü rsDiitos nyilii kt'st h 1 '^ Haijíot, I'iiítli

Györíryiit'k |K'(iifr i for. iíní puskaporí. — 'Jít. lap.

Sxclei Ciyürííy íTyaloír liadiia^ryot t^H kÍM8i'bl)ik

HararHÍ Jánost a biró iiu'<^ajiíiulrk(>7.za, amannak i*^y

karmazsin vi'»rös kaptát , nu'ly 1 for. 25 pi*nz árú.

rmLiuH'k '>(> pénz árú jancsjirkajxát adván.

Király István S/olnokl»a kiiltk'tvi'n llajdár éa

Musztafa urzö tatárokkal, vitt ,i2 i-ip(»t, 2 sajtot, 21

Jnlibort. költst'<íri' kaputt 1 forintot.

Hanu-si Orbán füh'ki iiajdú liadnag:y legdnysege

a tatárok által elrabolt krcskeméti julinyájat n)c;r>*7.a-

badítja s a/ért moj^fajándckoztatnak: sz.Jakab másod-

napján IJalázs Antalnak í) sin^ karazsia és .'J tallér,

Szelei Györ«j:ynek, Horváth Jánosnak, Szécsényi

Jánosnak, Kun Orbánnak és Horváth Mihálynak

c^y-e«^y szál daru toll adatván. — üO. lap.

A szendröi hajdúk iié<íy hadnagy alatt a városba

szállottak sz. Lrinc nap eltt való hétíVin , s a ven-

déj^látással visszaélve, miután már minteí;:y 100 pint

bort elkidtöttek , a város korcsmájáról két átalaj? bort

kivittek Kocka János házához, és azt átala^ostúl

elvitték. — US. lap.

Cíóbor János, Pál Jánossal és Hajdár tatárral

Szolnokba küldetvén , visznek nég:y sajtot , ,'>3 cipót

,

1 kosár szóllüí, 41 pint bort, 10 kenyeret, 35 pénz

íirú almát. — 3J. lap.

An;;yal Fábián és Hacoka Péter a „Tatár Ósá-

szárhoz*' küldetvén, visznek oda 75 cipót. 25 kalá-

csot, 2 aranyos kést. e^^y aranyos botot. 1 tehidy

csontos kést, 3 korsó é^ett bort. 2 kis átalafr éjjett

bort, í) sajtot, s költséj^ükre adatik 5 forint.

Kr. skrm^t v. tiirt. II. köt. 4
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A biró a vezérhez küldetvén költségre magához

vészen 3 f. 8. dénár szöllö-tized pénzt , 2 arany vám-

pénzt, ajándékban vitt a vezérnek egy szép aranyos

pallost, 290 kalácsot, 8 öreg kenyeret, 20 sajtot,

3 hüvely aranyos kést, egyik aranyos fej, 6 cson-

tos köz kés. — 32. lap.

Újvári Miklós szécsényi lovas hadnagy és Rác

István szécsényi gyalog vajda, többed magukkal a

Városban megjelenvén, öt szál daru tollal ajándékoz-

tattak meg. — 33. lap.

Bezeg Pál és Szcs Ferenc sz. Dömötör nap eltt

tíz nappal csütörtökön a szolnoki béghez küldetvén

,

visznek annak 25 pénz árú amiát, 30 cipót, egy tonna

bort. — 34. lap.

Király István Süveg Tamással és Hajdár tatárral

Pestre küldetik sz. Dömötör nap eltt esztennappal

,

(azaz nyolcadnappal , vagyis az elbbi hétnek ugyan-

azon napján) visznek oda 200 cipót, 17 öreg kenye-

ret, 6 sót, 6 sajtot, 20 pint égett bort; ajándékba

1 zsák kenyeret , és 100 pénz árú húst úti eleségnek.

Sz. Dömötör nap után harmadnappal , vasárnapon

£i szolnoki bég a városba jvén, csapatával együtt

elfogyasztott 97 pint bort, 3 zsák kenyeret, 1 zsák

búzát , 2 pint 6<^(itt bort. — 3ó. lap.

Farkas Lrinc és Varga Bakos János Szolnokba

a béghezJvüldetvén , visznek 1 sajtot, 1 korsó c^att

bort, 1 kosár almát, 12'/.^ i)int bort, 5 öreg kenye-

ret, 7 öreg cipót. — 36. lap.

I\ir;íly Istv;íii a budai szcrdárlioz kühleíik sz.

Marton naj) ul;íii .szerdán, viszen oda 11 pint mézet,

2 |)iiif vajat, 4 H(')t, (! sajtot, 20 (>reg fejér kenyeret.

M;ité nevíí k<")/ségi ehdjjiró Csongrádra küldetvén
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lm iimiuliini. <'lf»)<j;^J!Ík a tatárok h Trlok (ícrpoly

»7,i';rctli |M>l;;ar sr;;íli ll» furiiiítal , li(»íí:y kiváltukuE-

liuhHi'k . iiulyct a viíro« liclyrlíf incjrfi/et.— 31 . lap.

KnktK'i ZKÍ^niond két B/eniIroí )iii(Iiia«ryii jüvi^ii

iiia«;:yar csapattal a vanmha, Kciiirt lialázM én SaM

lUríalan ha(hia;íyoknak i'íry-i'try ki'Kolyii tollat, Né-

niéi lialííz8 8ÍjK>8.sáiiak |k'(Ií«í v\x\ kt-k tollat ajánild'

kuz a biró. — .'AS. A///.

Sz. András nap után való Csötörtökön megküldik

a |íiisp(»ki doziuát Szaibó Tál és 'loíli Lukács által

l.{.> forintban. — 3it. lap.

Hudára nicjry^'n a biró sz. Luca estin ó Hzcrint.

költségre kivcszcn a vámos ládából (i for. 71 pcnzt;

ajándékra l>cdi«^ \.'*^\ \v^ setét ziild karazsiát, mely-

nek ára 21 for. G sajtot, 11 sót, 1 korsó olajt, 80

cij)ó kenyeret, 20 öxt^ fejér kenyeret, 4 aranyos

vasú kést, 4 fertály lisztet Báli bejének, 4 fertííJy

köles lisztet Ali Iszpajának.

A bajai kadia lovait és kocsiját elfo^^ván u haj-

dúk . kárvallott felkéri a kecskemétieket, lio^ry vált-

sák ki s hitlevelet küld , ho^n' a váltságot meg-téríti.

Sz. Miklós napján Kis Farkas hajdú társaival a kocsit

éa lovakat behozza a városba , de a városnak ekkor

nem levén pénz készlete, több cfryes poljíárokliil kel-

lett a váltságpénzt elolejíczni. — íü. lap.

IGUU-ik évi Fábián és Sebestyén estin ó szerint

(Kdü7."r) * ^*"^ Hudára menvén
, viszen ajándékba !•

sajtot, 2 vég zöld karazsiát, melyhez Testen vészen

méí^ e«ryet, 75 cipó fejér öreg kenyeret, 4 sót, 12

szekér fát, C szekér szénát; e fuvarosok az útbdii

két ökröt vesztettek. e;:yik az erdn, másik Pesten

esett el.
4'



52

Szent Dorottya napján (Febr. 6.) Király István

Pesten jár küldetésben, költségre kap 75 pénzt,

viszen 1 zsák fejér kenyeret, 4 nagy csukát. —
42. lap.

Gyertyaszentel tájban elhalván Szcs Péter a

város bírája, halála ntán felnyitották a város ládáját,

és találtak benne 84 aranyat, 78 forint aprópénzt,

és 1215 oszporát. — 43. lap.

Angyal Fábián Fej érvárra kiüdetvén^ különféle

bevásárlásra kezéhez adatik 10 for. aprópénz, osz-

pora 8 fr. 30 pénz, 12 arany és bírság- s bitang-pénz

féle 10 arany, öszvesen 67 for. 90 pénz.

Dóczi Péter hajdú hadnagynak egy jancsárkapca

ajándékba adatik.

Homonnai Györgynek Nagy László nev diós-

gyri gyalog hadnagya sz. Gergely estin jvén a

városba, egy kést kap ajándékba, 35 pénz értékt.

Szabó Lrinc Pestébe (Pestre) küldetik levéllel s

költségre kap 16 dénárt.

Memhet szolnoki bégnek küld a bíró 14 cipót,

3 pint olajt.

Húsvétban Baracsi János nagy csötrtökn csa-

patával a városba jvén, kapott egy 5 forintos kést,

melyet az elhalt bíró Szcs Péter ígért volt nekie,

társai Somodi János és Csabai János pedig egy-egy

kapcíít kai)tak. — 44. lap.

Nagy keddre virradóra Király István ]>udára kül-

detett, vivén oda í) nagy fejér kenyeret, 30 cipó

kenyeret, 30 kz kenyeret, 8 sót, három nagy lialat,,

melyek ;íra I ;n:iny volt, 1 sajtot, 1) tyúkot, 54

tyiikiiioiiyt , 1 /s;ik lisztet, — költségre kapott 1

ai'juivnt.
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.Mátkjíz»»l)aii i-s Mátká/.t't uíiin \i\\6 rston ")

Hararsi .láiios i-8 KÍ8 l'urkah hajdú tÍH/Jik , mint a

ji'^yrAikönyv iiutiKiJa „soL- kulnuávul" ÍKiiu't a váninba

jölti'k , kikiu'k rllátiíísára a hiní Ö8Hzi'Keprrjí:<*tfi* a

kiilöiifélt' jövetlfliiierHki'klKil krznéi I(*vü jH*nzikct,

u. m : tnvnn^jzö-p^'iizt (10 liciiárt . b(»ltljt'rt 1 fr. 20

(U'n.. liorsi'prö árráhól 1 aranyat, a vjíinoH hídjílxíl

kivitt .{ tor. 7U jit-iizt, liiiza-dt'zina árát *J for.

Király István Ijí'jfhnti : \\o^\ lUidáii a vajda 7

aranyat vont rajta a szolnoki levél vált8á;íára . azt

állítván. lio»ry a szolnoki várhoz rendelt Bzekeresek-

ntk kenyeret vett azon pénzen. — 4. lap.

Pálíti ö nají-ysá^^fának eszter<ranii lovas katonái

liadnai^-ya Moharai János ji»vén esapatával a városba,

níejívendégfeltetnek 8 Moharai és társa Katona János

efry-egy pár deli csizmát kapnak ajándékba , melynek

párja két-két forint volt. — 46. lap.

Hákóeihoz és több tlildesuraihiíz a város kiildöt-

tekiil bocsátja sz. (iyör«ry nap elidt e«^y hétfel Kama-

rás Jánost, Kocka Jánost és Körös Istvánt, kik által

küld \M aranyat, aprópénzben 4(> forintot, s tallért,

tavalyi és idei maradék pénzbl 144 forintot, egy

summában mindenestül 444 forintot és 20 dénárt;

ezen kiviil 10 száras csizmát , ])apucsot és kapcákat.

keszkenket, «i sajtot, 12 szál daru t(dlat, 3 szönye-

g:et. o patyolatot, Karánétiil szép kivaiTotí keszke-

nket, és vörös véjjü íJ fehér keszkent. — 46. lap.

Szent György naj)kor lévén szokásban a binWál-

Mátkáxó nem «fC7^, mint * hnsrét utáni eL>«) v;í.sAii::íii. uirlyen

B3(r>' I^^Jt ut^ ^ rúm. kath. < ^.'a lióz a ti\il\áin>(i iii tC

ra^ci, B iDORt álalábtin f<jt'-r vasirnapuak i ./<>Ua

Mt értt-liiii- co aKiii ídortiul. iiu-l) Ik-ii itt. i<> » j<i{\ <uk»u> « több

bíljTí-in f|HU buAvétol kövtU>ltj» elfordul.
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tozás, Kun János ekkor utódának a pénzt s egyéb

készletet átadja, mint beírva van : „Sz: György nap-

ján maradt Kun János bir üramtúl pénz és egyébb:

forint 394; Arany van benne 181. Tallér van benne

22. Aprópén2 van 40 for. Oszpora van 500 for.

45 dénár. — 1 csákáng ezüstös bársonyos nyel; egy

darab gránát; egy darab zöld karazsia 2 sing egy

fertály, egy tarka szép asztalra vet ponyva; 3

szattyán bür , 2 sárga, egy vörös; 1 aranyos kés;

20 sajt; sáfrány van 8 for. árra; 2 kaffan; 1

pohár, ezüst; só vagyon 69 ; 1 trés temérdök Gyolcs;

8 vörös vászon, posztó takaró; kis darab maradék

vörös bársony; 22 rósz Tallér régi maradék; 13

szál Tallak; ennek egyike az Egri Töröké, az Stnic

Tall; cincilat pénz is van for. 7. den. 92; Kék

karazsia 13 sing fertál heán.'-' — 48. lap.

Angyal Fábián és Nagy György a vezérhez Nán-

dorfejérvárra küldetvén
,
jöttükben a tatárok ket

elfogták s a szegedi Enieng zsidó közbejöttével 111

forinton váltakoztak meg Pünkösd másnapján. —
(18. lap.

Pünkösd után másik szerdán ugyanazok ismét

a vezérhez küldetnek, adatván keziddiez kidtségrc

T)!) forint, melyben van (! arany, a többi aprópénz és

tallér; ajándékba visznek 4 aranyos vas kést, egy

(.'ziist()H botot, és egy aranyos csákányt; a csákány

tavalyról maradt , a botot Ötvös Péter készítette 18

talh'rlxil, araiiyo/iísára ])cdig adtak (! aranyat, mcly-

))öl Jicgycdrész lii;ín v^y aiaM\' incgMiaiadl.- ^'/^ lap.

Szciif I\;íii csd-M li('tC(')ii ('» s/.criiil a fí'iliiií') I'csli'i^

ment, a Viíiímhiíl kirendeli kas/.áKok ('s szekeresek

ut;ín ('bdinel s/,allífand<> , a passának \ iff aj:índ('klta
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vt^fi karazitiát. 7o iM|M'íf , 'A hói, I/í orcjr frjí^r kriiyc-

t. 11 linlnt. rj kaliU'Mot. 4 tijijtot. 7'J. lof,

Vjf. íiIuIhmi h Krr«kc'im'fn»I fflrciuirlt HXi'kiTCHfk

ini(i(»ii IVnt alatt iíuliacKiiál kirn'HXtVf Icíri-líc-tiiriirk.

iiM«:toliaiit;ik t'krt a íiajdiik. t*H 12 ökröt kinaui-

kasztvitn . clliajtclták , - utánuk kiihlrtctt Szabii

TaiuiÍM, ki axukat tiíemcH kiUtKt^iííjel vinKzaviUtotta.

- 73. Uip.

Sfent Jakab eutt'ii SzeiftnltMi a vúnm kiiidöttei

által a Tatárdktl iiu'frváltjji inajriií. fzt'k litvomihl-

8uk alkaliiiávali bi/'""- 1^ rt alku tsztrinl tizttveii

/>(M) forintot r« v\i\ > í: inrjjadnak rü^^tön KM)

forintot, többire kfzissi'p*t vállal a vánmtTt frnenilí-

ti'tt szegedi zsidó Kmeng. — Azonban liiában volt

iniiulen törekvés, a tatár badak ellen nem basznált

alku és költekezés. — 76*. lajt

Szent I.orine nap eltti szerdán 4(i ökröt az örzö

tatán»k kiszabadítanak ujryan a portyázok kezébii!,

adván ezért a város ezeknek ajándékban egy \ég

jKísztót és 10 büvely kést, az örzö tatároknak '> ara-

nyal , a tolináesnak pedijf 2 tallért. — .770. Uip. —
Aratásban serejrestül bajtotía el a népet a luezönil a

tatár, kik közül 41 embert az örzö tatár visszabozott

iig-yan (:{73. Utp.i, de 42 az ekkori, 8 pedigr egy

korábbi elrabollatjísbul , vissza sem került (38I.3S'J.

lap.) — Ez idben írja egy jámbor keeskeméti pol-

giír a jegvzökönyvbe, bogy a város annyira kitétetve

v(dt a tatárok roliauiának , bogy még az elöljárók is

Rzétfu tortak , de a derék biró \'arga Ferene uram

lielyt állott, |)olgárlársai közül jegyzt fogott maga

mellé s kezelte a község ügyeit ; a jegyzkönyv ide

vonatkozó szavai ezek: ,.Az Fü J{m'> Iram etujthnt



56

kért Város szolgájának egynehány napigh^ mikor

mind ell hatták az Város Deákjai^ azért én Szcs

Bálint fia mígli it voltam az Város házá72ál, az mely

dolgok idémben lttének, én azokat mind ide ez helyre

írtam föl.^^ (323. lap.)

Ekkor kelt ama szomorii levél, melynek töredéke

az akkori jegyz kezével van ugyanazon jegyz-

könyvben fentartva:

„Laus Aeterna Deo sit.

Kösz'ónet'ómnek utánna Ajánlom tisztösségös és

illend szolgálatomat kegyelmednek : mint énnékm
hcsüllets Sógor Uramnak : Az mi kegyelmes Iste-

nnk szfiaért adgyon llki testi jókat miiidn házad

népével egyetemben. — Állapotom felöl írhatom azt^

hogy az Úr Isten békével házamhoz haza vezérle

utunkban: mastani állapotunk nyavalyás az

Tatárság miatt, számtalan embört hordá-

nak el ez napokban Varasunk földérl,
annyira, hogy még soha egyer annyi kár
nem ltt, mint lön ez napokban. — Házam
népe felöl azt írhatom még ez napig, mi kevesen

vagyunk, sz flsége meg tartott: kévánom kegyelmed

jó állapatját is hallanom szivem szrént. Továbbá

tisztlendö Atyámfia Pál Uram kelleték Írnom egy-

nehány szócal kegyelmednek " (iiiucs tovább)—
37 J. laj>.

Vj Hok ii}()iM()rií.s;í;4' k(')zl)i'n üszre k^'lv('ii az idö,

nicííiiiciickcdfft ii^iTJUi sz(';;-('iiy város a talár liadak-

t('»l. de ;i iii.i;í\ ;ii' \ í'^^ck k;it()iins;í;;-a iiiinll isnu't im^y

lj:i)l>a Ucn'ilf; c/ck n;^-y;iiiÍH, iniiif a fídcbbickbíd ki-

ííinik, ;4;yakraii álc.s;i|)tak a Tiszán, st iiié^- dimáiiliíl-

r<>l is iiir/;l;ít«i«;att;ik <"»scinkcl , s e^v ily nlknlctiimial
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itt lepték Srcfer ponti vajílál . vele iitrai rHatába kc-

\»rotltfk t'« rrtapatiiva! fíjyüíl fi'lkoiirdlták. l*UH/.tu-

liis . va;;:y torlic* birná^í: Irtt az ilyctt'ii MzereiifHt'tleii-

MÓ^ k<>vi'tki'r.mi^iiye. llasy.úii liudai paKa iiu*;:i(U'zte a

várost, 8 a Itin'i t«>l)lKMl makrával IVkIimi I*ií|»;ii Maírton

luizjiiuil. i'iiuck cH Muszta-bé;; pt-Hti vajdiiiiak közbeii-

jiirjUával kii'íryezctt. Az ereílmt'nyt a jegyzkönyv

8uvaúiy tartalnm ekép bocKátotta tudoinÁHunkrn:

„Jituidn ífz IX'imótör mtpban fii liirv IJravi ez

uUíbau az Budai II ' ' 'k az jH'sti Sn'ftr

y,,'f.i., u .-../,; ftíc^í;, ,,,,,., . ,,..,,, '" ' jtéiizt vitt

l az Fassdnak Hanna'

>

ArauytU

Az Kihdjiínak is attuuk 1(HJ Aranyat

Az Fossa Tolmácsának 16 Aranyat , / nadráy-

nak való karazsiát , J fejér kényért;

Habi Deáknak is attunk 2 Aranyat

Az Vajdának 38 Aranyat

Kzök summája: Summa 40i> és 6 Arany.

Az Kencstartónak is attunk 68 Aranyat, udva-

rában 7 aranyat , denar. J'J karácsra : kész pénz

hajtásban í-l/or. den, 20. Szabó Amboriíséknak, —
Summa : 410 arany ,

— moly most kész'ún ArantftU

ki mönt az 126 pénzzel több : Summa jl. 847 den.

26 kész pénz.*' — Íi8. Uip.

A vároHÍ küldöttek ugyanez alkalomiual az adöt

Í8 befizetvén, nem v»>Itak képesek az e^réi^z birsií^ot

letenni, tehát kölcsönnel állították ki: l'ál Ueáktiil

kértek IVöten 212 aranyat 2 húnajjra : Kaszuji Hali

török tiszttl 50 aranyat vettek fel két hétre; Hailzsi

Mezittiil pedig lOU aranyat egy hónapra, mely ados-

siigoknak uzsonija volt 2 meddü njarha é« lo pasz-

tomia, vagyis felfíistölni való tehén, öszveseu 12
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darab marha, melyek értékébe azonban a hitelezk

segítették a várost 10 forinttal; végre Bnclán Ali

Iszpahiától is felkértek 100 aranyat, öszvesen 462

aranyat, melynek értéke folyó pénzben 831 forint és

60 dénár volt. — 98. lap. ')

Még örültek a városi küldöttek a kiegyenlítésnek

,

mely a megállapított fentebbi összegen ti, nagy

ajándékokba került. Ezeket ugyanazon jegyzkönyv

is adja értésünkre:

„Budán Pestön kova mit attunk rönd szörént sz

Dömötör naivban: Ángyai Fábián, fühw Uram-

mal, Király István, Kocka János, Kis István,

Méhes Mátyás: etc.

Pesti Vajdáiiak Musztabéknek elsben attunk 1

vég karazsiát kéköt, 1 sót, 2 öreg fejér kenyereket

,

1 aranyos vasú kést.

Budán az Passa Kihajának attunk 1 vég kara-

zsiát kéköt , 2 öreg fejér kenyeret , 2 sajt , 2 só , 2

aranyos késk.

Passának is attunk 1 Aranyos botot, fi. 85,

1 vég karazsiát, 2 j'ejér kenyeret., 2 sajt, 2 só ^ 2

Aranyos késk
^ '^OV^^^

Aranyos fej fi. i
'/^ , másik

85 pénzs.

Sámánnak fizettönk innen hazúl vitt Pénzt 10

Aranyat elébbi adósságra: elébb is attnnk IH Ara-

nyat nyárban, Aíoiiliet Passa idejében f/lbiró Uram

búzája árrnhól hajlóit nála, : Voltunk adóssak neki

') Ej5 PBcmf^ny n M/ám vi (fii Kííiiyvhcn lülil) InlyilK riofonlnl : loi l:i|i(iii

liclrva van n kivcIrH, nii-lyiirk ulapjáii ímIóIíiiIcn ,m/.(<i-íii( H/.tMictctl Im>

a lakoHdlitúl ; a .'liíl .'li'i.'t la|)iik íh cric vnnatkn/.iink ,
(ii/.ftcscii a 'Mt'2

Inpon : ^A/ Itndai lliiH/.an PaxHa Kiliajaa/. (iNata Miat, lio^xy

a/. Vajda a/. \'áraNliaii M)\ \ ala <''H oI ('Halá/.ának v'it a/ Vá
ranoii" h:ü.
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1* vétf kamzsln úrrdral 4'J forinttal , / nzönyeij árra

''. 7 dcn. ('Ml, í keszken //. /, 'J /KifiticA I-í/j ftéti-

tírnok ts iuidiu SafiimuiU aílttnh 1 sujlul

,

_ , . / '.-''' '"hjiíjíhuik il( n. ItJ.

llti'Uii l\ i/c llobil Eh-miinek is attnnk 1

r<f kiirazsiáty 2 öreg fej^.r kenyereket , 2 sót, — az

f'oltnácsdnnk is athtnk dcn. 2,
Az Keucstartónak is vittönk egy rég zöUl kara-

:<iiít: 2 öreg ftjír kényen ket , 2 sót." - !t. fKJ. lap.

A lianicsot. t's déziuát ugyanekkor tizetti'k be a

kiküldöttek, melyekrl, es a deflenhír eljárÚHáról a

jejryzökünyv így értesít:

„Az líardcs Adót is fizettük be az Kencs Tartó-

nak illen liöndell: Kész pénzt attunk kezünkti'd az

Keiics Tartónak ÓS Aranyat: Jóllö/ut Ennek Xagy

üszmány 24 Aranyáért oszporát adutt 4,í forintra

és 20 Pénzre valót.

Ismég Búzáját Szabó Ambordsnak rötték volt el :

az Passa Mendiet Passa és ezön Kencstartó Ji. 145.

den. 20: ezt is reánk hajtá. — Az llarácsot hagyá

meg másfélszáz forintban , Az Dézmára vötte az töb-

bit , jól lefut az Regestumban nincsen : az Császár

hitleveleért atttttc kész pénzt a mint fÖllebb is (rva

H. 106. — Ezök summája tészön: Jl. 2/jO. , deii. 20.

— Az Kencstartó felettében 14^t forintra írta az lla-

rácsot, maga (noha) másfélszázra fizettük, Pestéit

láttattuk az céduláját meg:

Kencstartó Udvarában Udvara népének attunk

elsben egy Csauznak den. 26 , Nagy Oszvtánéknak

7 aranyat í* den. 100.'' — 9tí. lap.

Kzen eljánís alkalmával elvitt a luru jó luriniut
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és 40 pénzt költségre; beszámol kész pénzben 32.

for. 5 pénzt, „21 for. 35 pénzt költ oda ételre italra,

mört az Vajdát is vendéglötték belle." — 97. lap.

Még' ez évben sz. Mihály nap tájban nagy számú

szekerek és kaszások rendeltettek a városbiü Budára,

— ily alkalommal sok utánjárás és ajándékozás által

lehetett a község túlterheltetését elhárítani , a munká-

sok felváltatását , vagy hazabocsáttatását eszközölni

,

— ekkor Cipán Györgyöt és Porkoláb Miklóst kül-

dötte a város Budára, kik a munkások számára élést

vittek, s az ajándékot elosztották. — Oroszi András

váci magyar kapitánynak innen küldöttek ezek egy

nagy fejér keszkent , melyet Sámán zsidóti vásár-

lottak 7 for. 50 pénzen , Húszain szubasátl pedig

vettek egy vég karazsiát hitelben 20 forinton.— Pes-

ten a vajdának adtak 1 vég karazsiát, 2 fejér kenye-

ret, 1 sót, 1 tál szölöt, az inassának pedig 1 cson-

tos kést; — a pasa kihajának vittek 1 vég karazsiát,

1 sót, 2 fejér öreg kenyeret, 1 aranyas kést; egy

csauznak adtak 1 aranyos vasú kést, melyet Szabó

Pálti 165 pénzen vették. — Magának a ])asának

adtak 1 vég 2:öld karazsiát , 2 sót , 4 kccsigét , 2 ih'cg

fejér kenyeret; a kapucsiának 50 pénzt, a tolmácsnak

1 forintot; — a pesti kadiának vittek 1 sót, 1 fejér

()rcg kenyeret; — szállást adó gazdájuknak \:u'i

Miisztafíinak TVsten adtak a kíildiUíek 1 halat, 1 fejér

kényeiét; I)ali Kaszapnak l fejér kenyeret, lliiszMJn

sziibas;íii;ik u^i;} ;m;nin\it. - - A biuhii í(')k;i(li;íiiMk

Ihiltil (•(ViidiiM'k is adtiík 2 \\:\<x\ feji'r kenverel. I

s(')t , 1 H('»s li;il;it, ('s 1 f.il s/,(")l("»t ; az ;ij;íii(l('k eiosztá-

Hat, <'h a niniik;is()k ('h'hiie/i'sí't Köri'ís Istvánra híz-

ták ;i t'ríitchh ucM'YA'ií kikíiidí'tttek , nieit ket ,,(fz
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Vajda hnzti küld^ xzekér után llainarsáfjfjal.'^'

,'i(J3. lap.

I'«ryaiioz óv vi'jréii karácson iKitti vasárnapon a

f»íl»ir<» Halasi .láims Deákkal Szolnokba nn'^rycn az

ott Icvó bársi Ibrahim bi'j;höz, költst'jírt* viszt-n 3

torintot, ajándékban piMÜji^ 1 \v*^ karazniát, 3 ara-

nyos vjüsü kést, 11 örejT ffjer kenyeret, és 25 v\\n>\.

— IKK lap.

Kis karácson eltti kcdiicn Mchcs M;ily;is 1 'estre

küldetik : költst'jrt're adatik V* forint , ajándékul pedi;,':

12 fontos kalács, 14 örejí: kenyér, 20 eipó, 8 bal,

melyek hárma örejr; Ifadzsi Mezid számára 1 zsák

liszt, 1 so, 2 pasztorma tehén, melyek ára 22'/,

forint: Szapjianos Janóstul vettek 5 baíya szénát,

né«;yet T pénzével, e«ryet lú) pénzen, és azt 4 szá-

non Szinán pasa számára felvittetlék. — llO. lap.

UiOl-ik év sem vtdt szerencsésb vagfy nyug-al-

masb az elébbinél. — Szerdán vízkereszt után e«j:y

liéttel a fóbiró Pestre küldetvén ^ adatik kezéhez min-

denestl 171 forint és 81 pénz, ezen kivül 1 zsák

liszt, 1 zsák búza, 1 tábla szappan, 20 öre^ fejér

kenyér. O eipó, 71 szál f^yertya, G ksó, 8 hal:

felviszen a biró a vezérhez né«:y levelet, ötödik a

majryar hitlevél , vitet 4 bagja szénát 4 szekéren

,

és hajtat 5 medd tehenet; esincsilát-pénz fejében

Szána János felküldött 10 forintot 4 pénz bián ; felvitt

a birö maj^^ival e-^y szattyán va^^y karmazsin vörös

juhbört is. melybid apró csizmákat csináltatott a

liákóci-ártiaknak. — IIS. lap.

A Pestrl visszaérkezett biró haza hozott a mafrÁ-

val vitt pénzbl 21 aranyat, melybl adnak Ötvös

Jakabnak hatot, e^y botot aranyozni: a Pestre fel-
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hajtott 5 medd tehén közül egy ajándékba adatott a

budai kadiának, kett a vajdának, ketteit eladta a

bh'ó 23 forintért a zsidóknak , melybl kész pénzben

megadtak 10 aranyat, többire egy oka borsot 4. f. 40

pénzen és egy karmazsin kapcát hozott 80 pénzen.—
114. lap.

Haszán budai pasa 100 ksót rendelvén pénzére,

azt a város beküldi Varga Bakos János által szána-

kon, sz. Pál nap után való csötörtökön.— 116. lap.

Ugyan e napon a vajda képében Omer iszpahi

szubasa a gyömliákkal tizenegyed magával megjelen-

vén a városban, megajándékoztatott egy nadrágnak

való 3 sing kék karazsia posztóval, egy öreg sült

hallal , egy aranyos fej késsel , és egy arannyal ; két

ódabasa is kapott két nadrágnak való vörös kisznicér

posztót; a többiek pedig fejenkint egy-egy aranyos

nyakú kést. — 115, lap.

Szent Mátyás estin ó szerint pénteken a kecske-

méti lakosok — hét kocsin 29 elkel polgár vezény-

lete alatt — utánok esnek a tatároknak , kikrl hírt

vettek, hogy kecskeméti és nagykrösi embereket

visznek; beérik azokat a szomszéd kerekegyházi

pusztán , szétverik ket s megszabadítanak tlük 1

1

kecskeméti, 8 nagykrösi, t<)bbnyire asszony, leány,

és fiatal férfiakat; ezen kivül elvettek azoktúl 13 ök-

röt, 3.') lovat, temérdek rablott öltöny- és bútor félét,

BÖt nagyszámú tatárlovakat és öltönyöket is. — o4lK

Srj-f. lap.

I'jiiick iiH'gtorláHa ftjébcn , k(»vctkezett liéten

,

azaz jiiv kciMiii
, n nagykr(')si vásár alkahiiával egy

liiiiiis/.oniliaíi cmhcrt ('s 2;") kecHkcméíi , niindkét ncm-

bi'li Kzciiiélyt egy tiitárcHüpiit nH'gl;ímadv;in , elrabolja
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s iuáHiia|) krifíiliík kottüí, M) arany v:íltKá;:baii liírt

UKHidaiii liazalíoosiít. — 'iít/ lap.

Horvát Miliály, Kis Karkas t's M;írkuH vajda ma-

^Nar liajilú oajialtal az altVdilön portviizvííii, ,,<.'*• az

raskiijntiuíl dnh töröhúkit vvrttuvk iiükj'^ vÍ88Zaícr-

lökbon Horvát Mihály lu'liáiiyad inasával a városba

jött böjt elö szombatra virradóra » itt kaptak 80 ke-

nyeret, l Vj zsák kölest és ohijat. — 118. lap.

Szent Benedek napján Hudai Mátyás íryálr»{r liad-

iiajry jiivén a városba, kapott 2 janesár kapeát.

Méhes Mátyás Méirkus Mátyással és Lászlé) Fc-

renceel Pestre küldetvén, ajándékba vittek 4 fertály

tavasz búzát, (í sót, 5 sós halat, 14 fejér kenyeret,

'J.') eipót. — 122. lap.

(íyümölcs oltóban «i biró Szolnokba mejryen s

liektás pasa számára viszen v<^y vé«; karazsiát, e;ry

aranyos fej fryóngyös köves kést, 1 aranyos fej

kést, L* aranyos köz kést, 1 negyed almát, lO tyuk-

iiionyt.

Haszán bmlai pasa lf> zablát kivan a váróstul,

iiK'Iynek beszerzése véj^ett Kádár Balázs elküldetik

,

lino;y Biiuaszombatban , vajiy ( lyinifryiisön ve<rye

\'irá[!f pénteken a biró Szegedre mejryen Méhes

Mátyással, Xódor Péterrel és Barátnk Ist\ánnal,

hol a szolnoki jjaranesnok Ikktás jjasa . a budai j)asa

kiliájával és báesi Alibé;;gel i»sszeji»vetelt tart, ezek

számára visznek a nevezett kiküldöttek <j aranyos

kést, melyek közül 4 aranyos fej, 2 aranyos vasú;

költsé«^re kapnak 1 f 75 den. — 123. lap

Szent György nap után esztennappal pénteken,

Itudai Méhemet pasa pesti és budai haddal jvén a



64

városba, késeket és posztófélét osztottak köztök aján-

dékba, és egj ökröt levágattak ellátásukra, kerül-

vén e vendég-látás mindössze 9 5 for. és 55 pénzbe.—
130. 131. lap.

Szent György nap után harmadik hétfn, tatár

sereg érkezett a városhoz ; a tatár szultánt megtisz-

telte az elöljáróság 24 hüvely késsel, mely egyen-

kint 15 pénz árú volt; egy vég kék ujszín posztóval,

melynek' ára 17 forint, ismét egy vég hitványabbal,

mely 15 forint érték volt, ezeken kivül még 20 ara-

nyat adtak a szultánnak, tolmácsának pedig 1 ara-

nyat és 3 aranyos fej kést; László Ferenc uram

adott egy ökröt levágni, Kovács Györgynétöl hoz-

tak 26 kenyeret 28 pénzeseket, Kis Borbálától 2

kenyeret, Szakálnétól 3 kenyeret 25 pénzeseket.

—

138. lap.

Nagy György „a város akarattyából" kiváltatik

a tatár fogságból 40 aranyért. — 140. lap.

Pünkösd eltt három héttel a tatár szultán rokona

négyszázad magával a város alatt a Gát mellé szál-

lott, kiket a község élelmezéssel ellátott— 140. lap.

Pünkösd után csötörtökön a város küldötteket

bocsát Szegedre különféle vásárlások végett, kik ott

;i \;nos részérc tatár örökét fogadnak s errl a jegy-

zkönyv így értesít : „Az Orzö Tafdrokat hármat

ezen ntokhau hozídk az Uraim Szilddí Bciicdök

,

Ihdaú Jdnns Deák, s Kor'ós István, Gáspár Deá-

Lrk : ncffyrdlkct hoztak velk Cfjy tolmács szeqcdí

7'i/rl)/.l)/. .1.: 7a/drnk iiavci, Cfjylk Penesz Melicincl

,

másik lirktás A;/", hdrmdd'ik (Jsa.ní l)ck , uryi/vdik

fiz 'r<)lviács yTtr!')/, I liis;.<iui. Az 7afárokkiil alkila-

11'//,- n/l>;/ 7oo JuriiLíhan : Az Urak idölt Szcíjcdön
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(tr. Jöttek Imza Pitdi'tsil utón Csütörtökön ctr. Az

Tdítír rzök Unpottija iUtn: Ilii Wíras doltjábau

,

avtujy bíró i'ram, <ii'tit/tf j^ctiitf köz cmhör méijyön

valahová Vdva^ akaratitjdftúl , tehát jt^-uzt aíttíl az

Tatár uein vészön: ha aratni, kajízálni, élet hordani

köU^ viinJönökkcl tartozik, ezökbcn magok foijadása és

szarai is ez: ha peiiiij czön kivül vahüiová akár st

visznek, (waijy búzát valaki, tehát atttíl jiénzt vesz-

nek az >• '

''jön kivül, kivel az Váras számára

alkutt (I- /.M,. ,/> meg nerezött KHt Jor. fölött." —
JJ!f. li'iO. lap.

l'«ryaJK' tavaszon Kinily István , An^ryal Káliiáii

08 K0C8Í8 Bálint Nándorfej érvárba lévúji a na^ryvfzír-

Ik'z külilotve, vÍ8szaj(")tíükhí'n Szt'',^t'(lcn aliíl a Tiszá-

nál a liajiliík nu'íírahlották ükct. Király Istvántól 4-1

aranyat vettek cl; azonban bárom eszter«^anii bajdú,

kik közül Horvát György t?8 Na«cy Balázs nicírnevez-

tctnck, bejövén a városba, Tüsze«j:i Miklós bázáboz

szállásoltak, s az elvont 44 aranyat a birónak vissza

adták. — 162. lap.

l'iinkösd után való ]»énteken j^yalojr bajdúk száll-

\án a városba, tiszteik nie^jfajándékoztatnak : Kállai

Miklósnak v^y pajnies kapeástiil, Varsányi Máténak

ej:y papues, Marcel Istvánnak eí>fy vörös karmazsin

kapca. Kalmár Ger^^elynek is ejry karmazsin vörös

kapea és e^^y szál fejér toll adatván. — L')l. lap.

,yAz váczi J*tspök szolgája Naszáli Mihály Deák

it magával váczi Hajdúkkal jve szombaton vara-

sunkban. Az nyargalót az Dézmák Arendálása miatt

meg vonni , Jóllöhet IaUzIó Dömötör és Pál János

biró uram Immár régön otfön volt: még is az nyár-

gaUásra Jizettöidi jl. 12 den. d. Kz pénznek 4forintja
KícJumét V. tört. II. kiji. 5
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penig Adóra szedött pénz féle ,
Pinkösd után 14 nap-

pal szombaton.— Plspök Deákjának Naszáli Mihály

Deáknak adott biró Uram egy papucsot^ egy paraszt

kapcát. — 153. lap.

Pünkösd után 16 nappal hétfn Kállai Miklós

hajdú hadnagy ismét megjelenvén, fizet nekie a város

20 aranyat és egy forintot, mely öszveg tészen 35

forintot, mert Kállai az aranyat 170 pénzével vette

fel; e fizetés azért történt, hogy múlt sszel a város

juhokat hajtatván Pestre a törökök rendeletébl

,

Szentgyörgyi János, Fodor Péter, Krös Péter és

Mészáros János, kikre a juhok átadása volt bízva,

litjokban Kállai és csapata által feltartóztattak s fen-

tebbi összegben egyeztek ki. — 153. lap.

Szent Iván hetében László Ferenc az rz tatár-

ral Szolnokba küldetik Sabánhoz a szandzsákbég-

höz, úti költséget kapnak 150 pénzt, ajándékba

visznek 3 aranyos vasú csontos nyel késeket, 70

pénzeseket , egy vég zöld karazsiát , egy közép ara-

nyos kést, és 2 kosár megyét.

Ugyanazon héten a tatár szultánok feljvén, a

város alatt megszállottak; ajándékul adott nekik a

község 3 vég kisznicér posztót, mely 10 forintjával

volt beszerezve, két tehöly csontos kést 15 pénzese-

ket, 3 kosár megyét, és élelmezésre egy ökröt, melyet

in forinton Kovács Alberttl vettek.

Szent Iván naj) utjín való hétfn az (U'z (al;iro-

kat incgniíirasztották, alkudván a föntebbi 700 frtoii

fölül in('g v<'liik 100 fríbaii és egy ezüst()S csákány-

ban , a foliMácsimk jxMlig adtak 20 forintot, ('\í:,\ dol-

mánnak <'s infnlc'iick \jiló zi'ild kisznicér pos/h'd. —
/.'V>. hip.
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Az oncö tatainak v nyári Hzol^úlata l*üiiki>K(lt(il

lvÍ8a88Z(»iiv iiapijf— kiTÍilt a vároKiiak. a közben c»ü

jrífyzükönyvi a(lat(»k i'ri'dim'iiyt'höz kr|K*Kt, \)'A2 fo-

riiitl»a, czrn kiviil kaptak is sinj^ karazKÍát ÍM) pt'n-

zcvcl, lübbíVK- ••Itiiiivt. s rttllrl rs itallal rll;ítt:iítak.

— 772. lap.

Szent Iviin után két hrttel CHÖtitrtükön Szána Já-

nos é» Varga Jánon Szolnokba kühletven lU-ktás

pa^áboz 1^8 az nj bi'«!:bez Dcrvisbi'^rlicz, vittek azok-

nak 2 kosár nu';ry^*t, 'J íVjcr kenyeret, 1 zsák köz

eipót, é8 4 róka bort. — h>S. lap.

Szent Marcit na])ján bettVin X'arjía János, \'arga

Ferenc t^8 Király István I'estre kübletnek; ez iilei

esinesilátpénzt felvisznek 4 for. 13 pénzt, tavalyit

5 fr. 4y pénzt; ajándékba 12 ksót, 17 öre«: ftjér

kenyeret, 3 sült balat, 1 véjí vörös karazsiát. mely-

nek ára 19 fr. O pénz; 7 kést, melyek közül egy

aranyos fej, egy köz aranyos, egy lij köröszhén

kés, 4 esontos kés; ezekbez vettek még Pesten 2

vég karazsiát, egyiket Húszain szabásától 21 írtért,

másikat zsidókíiíl 20 forintért. — /.>/'. lap.

A városi küldöttek Pesten a vajdát megveudég-

lették, melyre költöttek 2 arany árú bort, 90 pénz

árü búst , 62 pénz árú kenyeret stb.— 1€0. lap.

„A'/jf Asszon havának új hold Péntökén. Az Ta-

tárok Pvníökön Kstrt' az Széktó mellé szállónak 3

szultánok, mit attunk nekiök (Jaudtns napján. Gás-

pár Deáktál hoztunk egy vég vörös kisznicért fr. 13.

-3 csontos köz késket magunkét, 2 szatyor kört-

éit Benke Gergiét, fejér kényért 9 kenyereket

^

ennek öte Kocka Boldizsáméjé l pénzösök , ketteii

atía kölcsön Szána János , ketteit atta Gellén Beue-
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dök. Egy ökrét hoztuk el Szappanos Istvántdl per

fl.
16."

„Az Tatárok sz lörinc nap : új szörént az sorom-

póra mikor jöttének — Sánta Sofiátúl hoztunk 20

hvel kést den. 15 pénzösök, — ebben adtunk oda 5

hüvellel, ismég ki elébbi nálunk állott attunk egy

mást, és egy lij körösztyén kést: Tarhót den. 20,

körtvélt den. 8.'^ — 161. lap.

Szent Lrinc nap után csötörtökön ó szerint Gytí-

rsi János földvári embert 8 aran^^ért a város kiváltja

a Táíároktiíl s „liitin" hazabocsátja, bogy meghozza

a városnak a 8 aranyat. — 168. lap.

Szent Lörinc nap után szombaton mikor a biró

negyedmagával Pestre ment a vezír kihajához, vitt

23 öreg fejér kenyeret, 2 zsák cipót, 8 öreg cipót,

50 apró cipót , 24 fontos kalácsot , kenyeret 4 zsák-

ban, lisztet egy zsákban, 10 sót akadiának, Rézmán

vajdának 6 sing kék karazsia posztót, Omer subasá-

nak 3 sing purgomáli posztót, Dézma árendájára 200

aranyat, kását, olajat s egyéb élelmi szereket. —
169. lap.

Szent Bertalan másnapján 6 szerint kedden három

gyalog hajdii vajda jvén a városba összes legénysé-

gükkel, az örzö tatárok megváltottak tlük egy rab

tatárt 30 aranyon; a három vajdát a város megaján-

dékozta, Kác Mártonnak egy deli csizmát és egy

paraszt kapcát, Puskás Benedeknek egy papucsot,

Csorba Miklósnak szinte egy papucsot adván ; felmc-

téltek ezek egy öreg brt is, búzát kaptak 24 fertályt,

Rác Mártoíi deákjilnak és ziíszlótartójjínak Isívjín

Deáknak is adtak egy aba kapcát. — 17 /. lap.

S/ciit Mili;tly havának holdtöltével, kisasszony
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iiaiilmii líj s/.iui'iif. a mcjiiu'VfZi'tt Ivj'u* Mártidi, 1'uk-

k;ís lU'iU'diík 1*8 ('süil)a MiUIc'is liajdií vajdák 220-10(1.

va^v iiu'^aiiMíil is íídduMl lua^rtikkal. Nízközi (íyör;;}'

Najda is velük K'vt'n , Holdiin'zii-\'íísárlu'lyt iiu';rn)

lianíák, luiiidi'ii inailuíjukaí rs j('»szjí<;ukaí i-lliozták .

..az t'mbi'u'ükbcn ini"»^' is holtának halljuk kciizáHban."

l'g^yanekkor hír Jött Kecskciuétri' : hog^y Síírosi

nev hajdú vajda tisz;íntiíl tat/ir hadra bukkanván,

..ámbár ij^iui viti'z k'iíi'nyi'ikkLd vidtanak" de az ellen-

-^e^' öoö-nál többen leven, ersen me<^vcretett. -

ll'J. lap.

Kisasszony napban új szöréut szombaton \'ar«^a

.lános és l'ótli Lrinc városi küldöttek az örzö tatá-

rokat 8zeo:edre visszavitték , költségre kaptak apró

jiénzben o tor. 50 pénzt, és 3 tallért, öszvesen i) tor.

(i5 pénzt; elvitték az úti leveleket, ú<i^ymint a tatáro-

két és Poíifrányi úrét ; útra valöt vittek 1 zsák kenye-

ret: a tatároknak adtak 1 zsák búzát, 1'/.^ negyed

kását, és „2 zsákkal peszmegöt a szultán számára."

—

/7.V. lap.

..FesiiJH az Dézmátrt az Nagysdijos Uraknak^

Budai Méhemet Fossanak és Kencstartónak Jizettönk

fi. 220 kész pénzt, az maradék és egyéb aprólék ne-

kül fi. 269. den. rj4.''

A város alatt megszállott tatár tábor ellátása:

,,1601. Laus deo sit. Szent Mihály másnapján új

szörént az tatár Murzának halilnnk mit attunk l\'ii-

tükön, és kitül mit hoztunk: Gáspár Deáktúl 7 siuy

karazsiát lioztunk , hitelben; Attunk az Tatár sztd-

tánoknak három Murzának 9 sing karazsiát, hete

ennek Gáspár Deákféle , kettei városé elébbi. Attunk

fjy ökröt pr. fi. 12 Kis, Lukácstúl lioztuk. Vittenek
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ki egy átalagheli az mi kicsin Dézmabor volt. Ara-

nyat is 20. Ennek tízét atta Finta Boldizsár^ tízét

atta ismég Kis István biró uram^ he köll írni adó

pénz. Aranyas késket is attunk 4. Köz csontosokat

is attunk 4. Tarhót is vittönk. Almát körtvélt 2 ne-

gyeddel Gyrfi Bálinté félét. Kalácsot is 20 den. 40 ;

ismég den. 14. Kenyereket is vittönk
.,
fejért 22 , ismég

9. Ködment is attunk egyet.'''' — 114. lap.

Sz. Mihály havának holdtöltével Vízközi György,

Barbély Pál és Kállai nev hajdú vajdák 26 legény-

nyel jvén a városba: 263 fr. 14 dénár öszveget fizet-

tetnek a község által magok részére.— 176. lap.

^^Könves Andrásnak^ Hegeds Miklósnak és Gya-

pai Jánosnak attunk költségre adó pénzbl fi. 1 ^/^
,

az táborra fejér vár alá: Sz. Mihály nap elöt új

szrént hétfn. — Fejér Várat vötték meg Sz.

Mihály nap élt esztennappal Csötörtökön

új szörént.''''— 177. lap.

1601. „rz Tatárok Tilo Aga és Milráth Aga

Szent Mihály napban új rzök Jövének Varga János

biró Urammal, új rzök lesznek: Szegtségük 200

Arany a meddig kelletnek. Ez kétszáz Aranyban

attunk neki 20 Aranyat., az Széktó mellett hogy mcg-

szállának sz. Miliály napján új szörént , immár 180

Ara,nnyal vagyunk adóss nekiök ez szegöfségre .sy//."—
178. lap.

,/Tatár tábor mikor az Széktón föllüll szállót

kcddön sz. Miltáhj nap után új szörént, attunk az

Tatároknak Ki kést, kettei Aranyas fejií , egyik ara-

nyas csontos, háta rezes, egyik csontos, köz kcsök.

Attirnk 1 negyed almát, .'{ zsák kényért, egy zacskó

kását is (lUnnk. Akkor riUék liakos Katust is föl,
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: Otvils Gycrmök Inassát is MnrtU Atja akkor hozta

ihí'hj. Ili öh'iit rmjnttak cl a szdnt<^tníl '* — - J7'J. Inp.

.,I\tl J(ínos liiró urumrk Sztína Jánossal viikor

krsziiltvnt'k <iz inüijyar l rolukftoz , liákócihoz Cs

JiarciaUtoz , Kilrthihöz sz. MHuíltf után való hétben

6 szörént keááon ,
~ - <iz ládában mit attunk tavali

maradékok , G száras csizma , .V karinazsÍ7i kajjca

,

3 száras kicsin az (ryei^nckökíuik Rákóci fiainak y 13

Jancsár kiipca^ ó /xiraszt kapca ^ 2 patyolat, 4 vörös

vcyü keszken, "2 sáhos vörös véyü^ 6 fejér sáhos

öreg, 2 sznyeg , Summa fr. ÍKK dcn. 70. (J sült hala-

kat , egyik 4if pénzös , többi apróbbak kecsigék , Ez

idei 3 dtU csizma, papucs fr. 12. mind az tavali

é^ ez idei f 102. den. 70.'' ~ 180. lap.

.jliákócinak 1 száras czizma, fiának is 1 csizma,

egy süveg , egy fejér keszken, 2 vörös végii kesz-

ken, asszttnnak egy patyolat, -- Barcsainak is 1

száras csizma , Kiirthinek is 1 száras csizma , Dárius

Dömötörnek egy karvmzsin kapca és egy deli csizma
,

S száras csizmákat három fiainak, egyik (^yörgy

,

másik l.-tván , harmadik Zsidmond , Deákoknak 2

kapca, harmadik az Szikszaitiak , egyet Kocka Pál-

nak, Farkas Mihálnuk is egyet, Forgách Tamásmik

is egyet, udvarbirónak is egy deli csizmát és egy

kapcát jancsár kapcát. Szabó Jánosnak egy paraszt

kapcát Futnokban , Körösi Mihál Deáknak ád egy

jancsár kapcát Filekben Nömös Jstrán és Xiigy

Mátyásnak 2 kapcát.^' — 181. lap.

Ilyetén hosbzabl) liiu kikiildett'sck alkalmával

sor szerint a városi gazdák adtak lovakat . sor sze-

rint mindenik ejjfvet tartozván adni, mert a na«;y út-

l)an krizönKé«:eHen nda vesztek, vaj^y elralMdtatíak a
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lovak , nehogy egy többet veszítsen
;
jelen útra egyik ló

volt Szána Jánosé, másik Farkas Lörincé, liarmaclik

Tok Mihálé; — késbbi, de egykorú jegyzékkel van

után írva: „egy holnapig jártának oda."

Sz Dömötör eltt vasárnap 6 szerint Markns

vajda és Újvári Miklós szinte hajdú vajda 2 vörös

karmazsin kapcával megajándékoztatnak.

Sz Dömötör napján pénteken Vízközi György

hajdú vajda egy papucscsal ajándékoztatik meg*. —
182. lap.

Sz Dömötör lietében csötörtökön Sárosi István,

Siket Miklós és Szarka Máté hajdú vajdák a városba

jvén, egy pár papucsot, 11 fertály búzát, és egy

nadrágnak való kék karazsia posztót 3 singet kap-

nak. — 184. lap.

Nem untatom tovább a türelmes olvasót ez érdek-

telen adatok felhalmozásával ; elegendknek hiszem

ezeket arra , hogy a török kormányzat terheit , tatáros

hadviselés veszélyeit s a magyar hajdúk és huszárok

üldöz becsapásait megismertessék , s meggyzdést
szerezzenek arról: hogy — miként Józsika Miklós

Debrecenrl mondja ') — Kecskemét ekkori története

sem sokat különbözött egy folytonos haramia
regénytl.

V.

Mieltt a tídíik kormányzat teljes hat;ilya alatt

dívott egyenes és ki)zvetített adónemek, díjak, és

bírságok isiiKMtetésére térnék, tájékozás végett szük-

•) ^Zrínyi ;i IvhIId • ciinii nncn^ilicn.
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"-t'jfi'siifk hítoin a/, akkori ju'nziu'innil jítalííhan meg-

rinlííi'iii: liojry a mi ft'tuti'blii rikkluMi íoriiitiiak nioiula-

tik . azon lU'iii a mai forintot kell iTteiii ; mert iímb;ír

akkor is lOO pi'nz vafív <U'mir sz;ímíttaíott c^'-y foriiit-

lia, mint nuMinyi krajciír a maiba, de. az akkori (U'nár

va^íy pénz ijriii sokkal tiibb (Tti-kii volt a mai kraj-

cárnál, valamint az akkori toiiiit is a mai forintnál;

tiizotesiMi ])ím1í«^ a 15 éves töriík háború idétti pénz-

lábat azzal kivánom isnuTtetni : ho^i^y u forint min-

tli^^ HM) dénárral va<jry jUMizzel számíttatott, az arany

IK'dij; 170, ITS lej^többnyire l.SO jx'nzévcl fordnl clö,

a tallér áíaiában 105 dénárba számíttatott.

A pénznek forofalmi értékét, le«i:inkább ismertetni

fogják e korbiíl a hivatalos fizetések, és a közhasz-

nálati tárg:yak árkelete; történeti szempontbiíl szint-

lí'iy . mint egyszeren a tmlvá«^y kielé<^ítése vé<^ett

Jónak láttam ilyetén példákat a város je<^yzökönyvei-

bl ide iktatnom.

I. A Prédikátor fizetése.

IGOO. „Pinküsdben; Prédikátor uramat Búzás

Mi/idlt Fofjatta meg Bíró Uram Varga Ferenc :

Számi János : Polgárok LAszló Ferenc , IaUzIó D'óinij-

tür: Pintér János, Király István, Cika János etc.

Szegötsége ez : kész pénz fr. 10. 2 ver Artáng V ,

száz fü kápiszta , 12 fertály búza : 3 /. köles : Az

inestörnek ételének viseli gongyát ü kegyelme Ezón

segötsTgre.'^ — Szrk. 66. lap.

ItíOl. „Prédikátor Uramat Búzás Mihált Jogat-

') Ver ártáD}' kifejezés :datt levágni alkalmas javított sertést
kell «-rteni. Ainn vi(U'k<n , hol erd<tlM-n va^íy n'-tlien 8zih-üuii trnyész

tétnek a Hertr.'s falkák , n :izokat töhliiiyire ft'lhizütt azaladós állap<>tl*an

ölik le, ma \» leütik cluhli, :utáu vi'6/.ik ven-t : iiiueu alevcrés kife
jezéae.
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tuk mög Hétfn sz: Mihály najj eltt új szörént:

kész pénz fr. Jó, Búza 6 f. Köles ismég egy f., len

mag % f. Az onestörnek , ha leszön is, tehát asztalt

nem tart. Ennek végezése van sz Mihály Nap élt

való hétfn: sz György napig határa, jól lhet mi

Pinkösdig kértük ü kegyelmét arra erltettük és úgy

is fogattuk, de azt monda hogy azzal sem fogy meg:

határa ugyan sz György." — ügyaiiott 116. lap.

II. Oskola mesterek fizetése.

1599. ,.,Az Mestört György Deákot fogattuk meg

varasul sz. Dömötör nap után való Csötörtökön fr.

32. 3 f húza, és egy ver Artány, maga viseli aszta-

lának ételének gongyát." — Ugyanott 35. lap.

1600. „Scola Mestört György Uramat fogattuk

mög Eccla (eklésia) akarattyáhól karácson élt ó

szörént szombaton , Szána János, Pap János, László

Ferenc , Kamarás , és László Dömötör Uram , Pré-

dikátor Uram is ot van: Sz Dömötör naptííl fogva

Pinkösdig kész Pénz fr. 10. Mást vagyunk Adóssak

kész pénzzel tavalival fr. 12." — Ugyanott 66. lap.

IGOl. „Scola Mestört György Uramat fogattuk

meg: Karácson élt szombaton de sz. Dömötör nap-

túl fogva : Pinkösdik kész pénz fr. 16 , tavali adós-

ság fr. 12. den. 6. Ez számítás és alkuvás ltt lllen

Jámbor szömélök élt úgymint Mestör Uram. házán:

Biró Uram Szána János, Egyh.ázfici Pap Já)ios

,

Prédikátor Uram Búzás Mihály: Polgárok László

Ferenc, Kamarás János, László DümiUör , Szappa-

viis .hihdii : Karácsonné fia ctc. Ez Mastani szcgt-

ség sz. /Jöiitl'itiir napfúl figiui Binküsdig kész pénz

fr. ni. <'gy<'h snni , Brrdl/rá/or I 'nnu hirlja <i.<r.ta-

hít." I'f/i/f/iio// ln:i, /a/).
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1601. ,,Scoia Aít'.stiinnfk István Mt'M'óiiitk sze-

yötséíft kész pénz /*;*. Í'J t's li '

.^
/. búza , muífa

vUeli Asztalának is tiomjyát : az alkii va<ft/on Het-

fölt MhUszvnt havának utoUn hetében sz: JJömötör

nap elüt 16 nappal u szlhu'nt Pinkösdiif.**— Ugyanott

ÍS(K Uip.

1(>(>2. „Scoia Misföi't István Mestürt varasul

foijattnk mö(f Margit nap után hétfn új szrént :

Hirák uraim Kun János ^ Jeremiás uraiUy Moliiár

li<Uiut , Tóth Jjörinc ec.t. Polgárok Ijíszló Ferenc

y

Kocka János, Tószegi Miklós, Varga János, Gás-

pár Deák, Sziládi Benedók: Gergig Pap, Halasi

János Deák. Kész pénz fr. 32: 6 f. búza, 1 f. köles,

'/, f. len mag : Pinkösdtill fogva szent György napig

az esztend szám: csak hogy az alkuvás van az

fóllehb megírat napig. Margit napban alkuttunk .

eddig csak halott." ') — Ugyanott 26/j. lap.

III. Nótáriusok fizetést.

1600. lliilasi János deák, a fjegyz: „Engömet

fogadott meg ü kegyelmök városul: kész pénz fr. 25,

í ruha, 6 f. búza, saru, cipells.'^

„Máthé Deák uramnak (az aljef^yzönek) adnak

kész pénzt fr. li> . láhabelit saru, cipellés.'*— Ugyan-

ott 67. lap.

TV. S z a k á c 8 A 8 8 z n y b c r e.

1600. „Szakács Asszony Orzséböt Asszont fogat-

ták meg pijiküsd után való péntókön , — szegötsége

ez : kész pénz fr. 8 , 2 ümög váll , 2 el köt , 1 fejre

való gyolcs, 2 saru ^ leányának is 1 saru Sz: György

') Vgj UtMÚk, hogy Gjörgy mester ki Búxáa MIliAly ref. pr^ikáiur.

kteb^KMtérd fogadUtik , rrfunnitns Unltó volt ; I ttv in mester priK
ki GcTfely pipisU pap JHrnlélébaB T^etik fel , rom. cath. tanitó ruit.
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napig, leányával leszön, ez egy sarunál egyebet pe~

nig leányának nem adnak, sem ruhát, hanem velüvel

tartják , egyebet nem adnak.'-'— Ugyanott.

V. „Ádám vásárbiró. Adnak neki egy fertály

búzát, lábabelit saru cipellés, egyéb semmit.'' —
Ugyanott.

VI. A mészár székbiró, vagy mészárszék

felügyel jutalmazása volt 1600 és 1601-ben: hogy

„örzöt és kocsisort" nem adott, azaz rködés s el-

fogatozás alól felmentetett. — A két „mészáros
szolga" vagy mészáros legény bére pedig volt:

fejenkint 18 forint, egy szr csuha vagy ködmen,

egy saru és egy cipells, egy fertály búza, és egy

fertály köles , — különben minden közterhet és adó-

zásokat viselni kötelesek voltak. — Ugyanott 66 és

187 lap.

1 ökör ára 6, 10, 12 forint.

1 tehén ára 6, 10, 12 forint.

1 üsz ára 5 , 9 forint.

1 sertés ára 50, 60, 70 pénz.

1 malac ára 30, 35 pénz.

1 nyeregszerszám fékestl l.f. 70 pénz.

1 mázsa fagyú ára 85 pénz.

1 font szalonna ára 5 pénz.

1 i)int méz ára 70 pénz.

1 pint vaj ára 65 pénz.

1 kc'vc nád ára 3 pénz.

1 ]);lr csizma ára 2 forint.

1 ])ár deli RZíh'as esi/ma 2 arany.

1 ])ár csiziii;! iii('<;'putkolása 11 i)éiiz.

I kaszás )ia|»HZ}íiii L'O jkmiz.

1 szüllí'iiiiívcs ('iiil)i'r iiiipibérc H> i)éií/.
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1 ök('u-l)(U ;íra 1 f. fM) pt^nz.

1 iiszi>-ln»r áni 1 f. L^O priiz.

1 luiji^ja szt'na ára .')(), 7') pt^nz volt ez idben a

je^yzitköiiVN ékben elszúrva íabíltat(> a(hit(tk szerint.

Már in«ist híssiik a tiiri'ik uralnm ez els korsza-

kábi'il az a(K'»zásí. birsá^n»kaí, cs díjjakat— es I>t*dif^

1. \£ fK>ein's adó ket ft^le volt: j^yniint az lífi^y

nevezett derék adu, vají^y mint a je«j:yzokönyvekben

t(»bb lielyütt írattaíik , császár ad aj a, va«»:yis told-

acló, i's a liaráes vaj^yis fejadó. Kn elbiszeni, lio;ry

a török uralom második korszakában, a zsitvaíoroki

békekötés után e két adönem (tsszeolvasztatott, s

haráes nevezet alatt a föld- és fejadó együttesen

szedetett, mint azt eddip történetiróink tanítják ');

de a kee.skeméti jeg-yzökönyvekbl igen világos:

miként llíOíl eltt e két adónem kulim vettetett ki,

és külön szedetett be. Láttuk nevezetesen: bogy 1597

eltt a derék adó Keeskeméten 200,000 oszj)ora

,

vagyis akkori j)énzértékben kétezer forintnál valami-

vel több volt, s annak báromnyolezadrésze 15y8-ban

a szultán által elengedtetvén
*J

, maradt 125 ezer

oszj)ora, vagyis mint alább látandjuk, mintegy 1,400

forint, melyet az állandó defter vagyis a szultán

által megersített adórendszer állajiítíitt meg; de azt

is láttuk , hogy az a gy - r o v ó t ö r ö k a baráes alap-

ját külön eljárás szerint s idnkint, talán évenkint

batározta meg, mely korunkban a ti'trök birodalom

keresztyén népei közi'ttt a folyó században is divato-

zott, és a ké]>en volt eszközi'dve: bogy a tiirök biztos.

') Saiamon Ferenc: Bp. Sl. VIII. köt ,A török unüuni Ma^arunoágou.'
liaruadik közleiiuMiy.

') Oklf^éltár: II. k. 62. nz.



78

vagy a jegyzökönyvünkben említett agy-rovö tö-

rök megjárta az illet helységeket, magával vivén a

mértéket, mely ha ráillett a felserdült ifjú fejére, az

fejadó , vagyis harács fizetés alá vétetett. Annak bizo-

nyítására, hogy a derék adó a harácstól való-

sággal különbözött, jegyzökönyvünket ime szószerint

idézem 1602-ik évrl:

„Ez esztendben Möni (mennyi) pénzt föll sum-

raáltunk : kit ki szttünk Váras szükségére r'nd

szrént

Elsben vetöttük az 10 f. adth helys embörre

:

zsillérre és ridegkre keveseb : ennek száma: az föl

vetésben f, 1469. d. —
Másik vetess az Harách: ez is summa sz-

rént tnne f. 300 den. 10 mindnstül: ebben házas

embr ad f. 2 d. 25 többi kevesbet.

Az els Tatár jpénz is teszn annit, száma van

f. 822 den. 76.

Másik Tatár pénz száma is 411 f. den. 38.

Harmadik Tatár pénz is teszn 100 Aranyat.

Az els Tatár pénzt helys embr érte mgh f.

6. másikat f. 3. Harmad 1 % , zsellér és rideg és

Ozvegyk kevesbel.

Az Búza fölvetés summája is teszn f. 310. —
Szvk. 225. lap.

Ezen két féle adónemet annak ekkori elnevezése

is megkülönbözteti egymástúl , mert nagyobbára min-

dig a fizetések alkalmával, elbbi „adópénz"nek,

utóbbi „harácspénz"nek neveztetik a jegyz-

könyvben.

Egyébiránt a harács-ról mint a fejadórl a

kecskeméti jegyzkönyv által szolgáltatott adatot iga-
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zolja rii lí r i l*;il egykorú tolnai rokfor tamísga,

ki ,.(í Magyaroknak török uralom alatti nyomorúsá-

íjairób' írt s H)13-ban Kassán, utóbb HUT-ben Op-

])tMiheiraban kinyomott ntpiratában errl így emléke-

zik : ,,^-1 (jíJcnnckcktöL is fejadót fizettettek, de csak

azoktól, kiknek fejk karimája már egy bizonyos

meghatározott domborúságra telt. E végre egy czirka-

lom forma fej-méröt használtak s evvel a gyermekek

tizedelöi s adó beszedi házról házra jártak , s attól

kinek feje a rzirkalmat betölté 200 aspcrt , (l frt.

25 kr. conv. pénz) kellé fizetni.'' ') — Kecskeméten

mint esászári kincstárhoz tartozott uradalomban a

gyermekekbl szedett tizednek nyoma nem találtatik;

de a bar ács mint fejadó ekkor igenis külön szede-

tett, söt még a folyó 19-dik században is így dívott

a törítk birodalom tartományaiban, — a Görög forra-

dalom leírásában írva van : „^ harácson , egy nagy

ráltságpénzen kell a keresztényeknek esztendnk Í7it

életeket megvásárolniok /'* ^)

II. A reiidkívii adó is kétféle volt s abból állott,

hogy kivált hadviselés alkalmával a szultán külön

hadi adót vettetett ki egész birodalmára , mely kész
pénzben, terményben, vagy együtt szedetett

be, vagy pedig szekeres és gyalog munkával rovatott

le. A 15 éves háború idejébl fenmaradt emlékeink

között ezen hadi adóra kész pénzbeni adatot nem

találtam, de az évenkint többszer elforduló „Búza
fölvetés*' e rendkivíili adó címe alatt kirovott gabo-

nára utal.

FelBÖ magyarorsz;igi Minen.i. 1825. 'J-ik Negyed. 138—140. lap.

^> KOzkasznú esmeretek tára lb33. V. köt. 382. lap.
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A „tatár pénzt", mint már tapasztaltuk , a fel-

fogadott örzö tatárok szegdött bérét, adónemnek

tekinteni nem lehet; s hbéres jobbágy helyektül

török földes uraik által kierszakolt végnélküli ter-

ményadók a kecskeméti lakosokat nem terhelték; —
a gabona tized, és szöllö tized nem török illet-

mény volt , hanem a város , mely a török uralom eltt,

és azután is soha rbériség alatt nem állott, ezeket

— mint késbb tüzetesen látni fogjuk— saját községi

szükségére , igen mérsékleti arányban szedte a föld-

es szllbirtokosoktl. — Út vámot is szedett a török

,

mint az oklevéltárban lev több nyugták igazolják

;

de a kecskeméti számviteli könyvek szerint , az itteni

tvámot a község maga javára kezelte.

ni. A díjak és illetmények száma és neme

tömérdek volt; ezek közül a melyeknek nyomára

jöhettem, sor szerint el számlálom — úgymint

1-ör öröködési díjak; igen sokszor említtetnek,

de azok bizonyos arányát kipuhatolnom nem sikeríílt;

az általam fölfedezett jegyzkönyvi adatok mintegy

odíi utalnak, hogy a vérek közti világos öröködés

eseteiben az örökség nem díjaztatott, hanem oldala-

gos öröködés, vagy megszakadásnál igen,— az elb-

biek közül ugyanis egyetlenegy esetet sem találtam
,

utóbbiak azonban több helyütt elfordulnak, példaiíl:

159.3. „Nn()y Lukdcsndl körös ucamál Holt mcgh

cffy legény Dobszai fi, kinek Tót matté volt neve,

attya volt ennek tót György. Ennek uz megh maratt

mfirhját Ezeknek atta kezében az kadia : Dobszai

lliói (Jyörgynek , ennek az tót Gyl'i-gym'k az fele-

ségével egy volt az lót nidifé , az Jal/r a/ta volt invl-

Irji' Dobszai Kirdly Milidlt lói (lyórgyuck. Ennek
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bizoiisdifi y hmjij ezök kvzéhvu Adatta vn Velem az

kadiay Ditbszai Királ Mlhál , unUik liiz(msiUj Vártja

matté.*' —Jk. 2U. hp. - - Iiiic itt a díjakról említés

niiU'«on.

ir>94. ,,0'yihH iMkácstúl az mely János nevil

Ufjény el veszett, attól maradott 6'^'/, tallcr: fijrr

pénz fr. 8 den. 70. Ismét maradott 6 ökör, et/y

!\n'lpa nycryestöl fékestül. Khbul attonk az kadiá-

aak l^'i tallért. Ismét attonk az tolmdcsnak 1 tallért.

Ismét vettünk az t ized pé nzre Jr.l . den.Tü. Ismét

(ittonk az attyafiainak mcy fr. ítG den. 2o'/,. Az

'ikrüth ineyh attak az attyafiaknak." — Jk. oJ. lap.

1594. ,,Mdrton deákné szobjdjn Jiolth megh. Ennek

maradoth 100: 8 talléra mind avval egyetemben az

kit az kadia el vetth Belle.'' - jk. 6(1. lap.

1594. „Jdrfüs Mihálynál holth egy legény nugh

Márton, Ennek maradoth fr. lód. Egy kék kiszni-

cér mente béllésestiU , egy hitván cstiha , Ezt attak

(l fr. 1 den. 2. Ismétli egy hitván szr csiüia. Ez
fellyid megh Irt löd forintból vetth az kadia fr. 18.

Ismétli költh cl temetésére és minden költségére fr. 0.

den. 87. Maradoth az biró Iramnál benne kész pénz

fr. 128. den. 38." —Jk. 69. lap.

2-or Xöszö- pénzt fizettek a bázasöá^ra

keluk

;

3-or M e ii y e «j: z ü - j) é n z alá vonattak a lakodal-

iiiazúk ; — ezen díjak ki»vetkezu nyomai találtatnak

a számviteli könyvben

:

18. lap: „Izsák uram (az adószed) szedt volt

tiöszö-jjénzt fr. 0. den. 18.

47. lap : Menyegz pénzt biró uram vöt kölcségre

den. 30."

Kecskéméi v. tört. 11. köt. 6
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203. lap: ,,Menyegzö pénzt ismég ad Disznósné

den. 40. Nyerges Balázsnál is van: Tolvaj Mihály

veinél is.'' — A nöszö-pénz mennyiségére külön ada-

tot nem találtam ; a menyegzö-pénz , ha utóbbi idézetet

határozó adatnak tekinthetjük , — 40 pénz volt.

4-er Tized-pénz fejében, a birói Ítélet által

megnyert minden adósság tizedrésze a birót illette;

ime a példák

:

1594. „Lannás Máthé nyerth egy legényen fr. 31.

tartozik az tizedével fr. 3. den. 10.'^ — jk. 7. lap.

1595. „Bay Kelemen nyeT^h Szent Löi'inci em-

hör Bay Ferencen fr. 9. Adoth mög az tized pénzben

den. 40. tartozik mégh den. 60." — u. o. 66. \ lap.

1596. „Márki Bertalan nyerth Szcs Benedeken

adósságot fr. 29. Ebbl vettönk tized pénzt fr. 2.

den. 90. sziczil pénzt den. 24." — u. o. 95. lap.

1596. „Gyólyai Henyei Pál nyerth törvénnyel

Kerekegyházi nyári Balázson fr. 93. den. 25. Ebbl
megh atta az tized pénzt." — u. o. 120. lap.

1596. „Ábanyi Kun György Nyert Igaz frvény

szerénth Körös bertán fr. 65. Ebbl vettük ki az

tized pénzt fr. 6. / 50. Hitpénzt den. 48." — n. o.

123. lap.

5-ör Hit-pénz cím alatt minden pörös fél, kinek

ügye eskü által intéztetett el, a hitlctétclért fizetett

24 dénárt , — nevezetcsen :

159.5. ^Jieréni Kovács (Jcrgely kereselh törvcny-

nyel újszászon lakozó Simon Istvánon fr. 6. den. 50.

az Simon István m.cgcskilth , hogy nem adós vele
,

fizetclh hilli jH'iizt ilni. 21." — //.•. S(i litj).

1595. „yú-y Pélcrnck veszet l*cnze cl, gyanakodolh

Andrásra az kivel cgy'dih lakoth, az András nicgh
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hizotiítottii , /fí'VV (ik'kor a: varason wut volth miknr

az fiétiz el JtHfyoth , az fijyik hizonságh Itir János,

az másik uatjy l*dl Vurifa Jhildzs szolgája, András

fizvUth (len. 2-/." - jk. !*(l. /<//>.

lf)*JG. .uVíiyf/ bcnvdck fija András mvuth rolth

somoffifi máthé házához , ot lakik eify uagy mihály

nev ember, annak mcnth az kamarájában, És az

tized népe (íizcíli'sek ) valami elve^zeth marhái keres-

tek, és találták Kyyüth az kamarában, és az Birák

v}eqh fogták az nagy mihálynak az feleségéth , Mivel

Jlogy gyanakottak hozzája , -^(Jyy András penig Krös

hittel megh eskiith , hogtf az Menyecskével soha , sem

akkor, sem az elöth semmi közi nem volth, az Me-

nyecske is azonképpen megh eskiith , hogy soha semmi

közösülése nem volth vele, Ennek az hitnek vételé-

ben voltának az fii birét László Fvrencz, Széles Péter

,

Szabó tamás , Szána benedek , (Jtvös Ambrus , En-

nek felette szénási tamás is ben volth. Nagy András

fizettth hit péjtzt den^ 24 , az Menyecske is hit pénzt

fizeti th den, 24." — jk. 242. lap.

ir)9(». ^ySzegeden lakozó nagy András, nagif

Mátlié öcsé, és Kis János találtak megh 31 ökröketh

az Mezn, ez marha melleth penigh találták meg

bácsi ámbrás öcsét bácsi Jánost , Ezi penig Kalász

lukácsné külte volth ki az Ura keresni, és az bácsi

János penigh megh eskiith Ers hittel, hogy ö neki

az marhához seuiiiti közi nincsen , sem penigh nem

tuggya kié. Ez fellyül megh Irth két legény penigh

megh esküitek , hogy azok az marhák Szegedieké, az

hátát mondották Nagy Gáspárénak , ötéíh'Kis Gyór-

gyének , ötét Kis Jánosénak , ötéth sáfrán györgyé-

nek , négyét Nagy Andrásénak , hármát/t Kis Jáno-
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sénak , Bácsi János penigh jizetetli hit pénzt az kadia

számára den. 24}^ — jk. 247. lap.

6-or Hü eset- pénz egy neme volt a birói díj-

nak , h ü g y e t - p é n z és 1 e v é 1 v á 1 1 s á g nevezettel

is fordul elö , belyes kiejtéssel talán h o d z s e t- p é n z-

nek kellene mondani , — mint arról néhány év eltt

Qgj török birodalombeli görög tartományból szárma-

zott s a török nyelvet beszél egyéntl értesültem

,

— ki azt a biróság által kiadványozott irományok

ntán megszabott díjnak értelmezte; s ha török nyelven

a jegyz , vagy irnok hivatalneve ,,h o dz s a" volt ')

,

— ez valószinü is , annyival inkább , mivel a kecske-

méti török levelek nagyobb része, az egykorú magyar

hátiratban „hüc séfnek neveztetik^); majd minden

birói Ítéletnél íizettetik e díj , még sem vagyok képes

tüzetesen meghatározni azon eljárásokat, melyektl

sajátlag fizettetnie kellett; mennyisége átalában 1 for.

24 pénz volt, néhány eset fordul el, midn 1 for.

28 pénzével szedetett. — Tanítsanak a példák

:

1593. ^^Fokorú Egyed szolgája maradoth Bir-

ságon Hlyen dologérth
, hogy az Orbán János szol-

gáját megh verte
.,

jizetetli fr. 10. Khhöl fizették jinegh

az hücseth pénzt fr. 1. den. 24.'"''— jk. 24. lap.

1595. ^^Bakos Jeremiáson Hlyen dologért vet-

tek hirságot fr. 4. hogy az vámoth elkerülte rn/fh
,

ehhi'J knll ki az Jíiicset j^énz j'. 1. den. 24.'' — jk.

lít. lap.

1505. .J\is ^1 '/('))[(/// iiKiradolJi hirságou. lHyvii

'; Krilrlji <ör(<'ni'liiii ;iil.ilnk. S/.crkcs/.li r;i Ki.'idj.i ^'I•. ÍNIilvn liiirc. II. Köl.

r.iirHiiM 'í'miik'is ináHiiiliU KoiiMli'inr/.iii/ipolvi kiivcfHr'|.T lOIS ICi'id.

Ü7. In|).

') f,iiMil <• II. küiniicii l(». H/. :i.
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tiuhHféiih , htujtf koi'snlt tit'i wm állatta^ tiz kire tt-

Mték voUh , íizrteth fr. (J. KUnd ineuth ki az hücseiJi

pétiz/r, J. tleti, 'J8.'' — jk. l'J. A//»

7-lT (^S illfH i 1 ;í t - péllE Vdlt L'ÍÍV llUlíilk IK'IIIC u

I»in'»Hjíp ilíjiiak. iih'lVm'k iirvo/xti* a/, ekkori liutro-

x.utlaii inísiuóíl r>;r.i'riiit kül«nitV*Kk»'j» találíulik luje-

^yeztehi* ,— mivel c k i n c 8 c 1 á t , c m i ii ^ e 1 á t , c h i ii-

«::ilát, 8zii'8elát és Hziexil-priiz iiiiiul hun^^zá-

Hííra. uiiiul iuciinyiöé«;:éiv nézve ejjvez, önzveffe pétiig

átaláhan 24 pénz volt; — íizettetett iiiíiitleii elaihU

bejejíyezíetéísi'uél , 8 némely l»in'>i iíélet lioZiitiiiaknr a

liüeset-j)éiizzi'l e^'-yütteseii fonliil eló; — miu<Iemeilett

is azonhan e díj tizctíetésének tüzetes kütelezctt6éí»:ét

mefrliatározni nem birom, mi onnan ered, \\i>^\ annak

me«ívételében állanib* szabály nem tartatott, hanem

az eljáró bíró önkényétl íÜíí:»^ött. — IVldák

:

lyií. ,^Boros Sebtsh/cn szohjája SlilaUy ho'/tj

rabbá esött az rajdiíiuik illifen dolo(/ért , hoijy az

nrdiuik e<fy tehenét megh vyta^ (levá^^a) maradott

akkor 7 tinaja , el Attak az Birdk uraim f. 12. den.

2. Jioknít, (párjáti, ttsz»"nt az ára fr. 42. den. S(J.

Khböl vött az Kadiii Csinffelát pénzt Üttet ^ teszen

ez fr. 1. den. O'S. maradott Htune fr. 41. den. Ití."—
jk. 20. lap.

lí>3. j,Az apán liálint teheneivel vagyon eyy

Hitanijh szke tárcsa tin^ Aíátté Uram Atta tSziics

Matténak fr. o. den. otJ. Kbböl atta ki az csinyilát

Iténzt den. 24. maradót 11 n... C- .'? ,],.,, i*f:- —
jk. 26. lap.

Hüeset és esinesilát-pénz több eljárásnál eíryült

íizettetik ; mint

:

151)3. ..Márki li* rtaUm moj aJoth hnÁw/un lUycn
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dologéi^th , hogy váras akarattya ellen Bort árulta-

toth házánál
, fizeteth azért fr. 8. Ebbl ment ki az

hücset pénz és csincselát pénz.^'' — jk. 32. lap.

A testi fenyíték megváltására nézve kétféle díj

fordul elö a sok nemíí bírságokon kivííl,— úgymint

8-or Kalod a váltság volt 48 pénz, mely vala-

mint egyéb díjak , mindig a birságból vonatott el ; így

:

1592. ,,Sotra Miklós maradoth birságon Illye7t

dologérth : hogy az felesége tized népéth (a tizedese-

ket) megh szidalmazta: fizet'óth fr. 3. ebbl költh ki

az kadiának den. 128. (hücset) kaloda váltságh den.

48.'' —jk. lap. 15.

1594. „Szarka Osvárth maradoth birságon Hlyen

dologérth
,
hogy boros mihállyal megh szidogatták egy-

másth
,
fizeteth birságot fr. 4. tartozik kaloda vált-

sággal den. 48.'-' — jk. 39. lap.

1595. „Nagy Jánoson vett biró Uram 4 ezüst

tallért Hlyen dologért^ hogy a.z váras Rétét elka-

szálta. Ebbl költ ki az hücset pénz és Kaloda vált-

ságh den. 48.''—jk. 14. lap.

9-er Pálcza-pénz volt a botbüntetés váltsága,

mely 1 forintot tett és szintén a birságból vétetett ki,

-— úgymint

1593. „Olasz Ferenc szolgája András maradoth

Birságon Hlyen dologért^ hogy az Szarka Ostvái't

szolgáját megh verte az nyaralón ,
azért Irta birságra

az Kadia fr. 9. den. 60. ebbl attuk megh Ilügyet

és pálcza pénzt fr. 2. den 28. maradót ettiíl fr. 1

.

den. 22." — (A Inicset lévén 1. f. 28 pénz, pjilcza-

|)('ii/,iH'k s/ániíttíilik I. fr.)

—

jk. 2S. hip.

l.")í)(>. ^J\(i/(ís: .lihiiKs lizchlli. /ilrsíígof /'. fj. II!yen

(liihtiji'rlli , ítoijif ('s('di('iii Jánitsl /i/i'ui riKfilalhí : vhhl
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/il'ilt ki <tz JJiicset péiiz , <iz pálcza pénz Jr. J." ~

,k-. 98. lap.

A bii-siíp»kra nézve ;ííaláljan tudnunk l;i*ll nn'«f

:

lio^y az(»kbiil a birósá;,''! díjak s t'zt'kki'l ejíviitt nénirly

csi'íiK'l a líiintrti's váltsá^'-|>('nz(' levonatván, a fennia

ratlt üss/e«»:l)en a török of^ztozott a váro>si liatósájí^al

;

valószinille*; e volt azon jövedelmi forrás, mellyel a

ti'iiik konnány kéj)i'síteni akarta e^y részrl a köz-

séíj:et adózási terheinek étj a kÍ8ebb-na«íyol)b tisztvi-

selk által lépten-nyomon bekivánt ajándt'koknak

kiszoljcáltatására, ujryanez úton más részrid eme jöve-

delmeket mé«; is a kormány vagy telhetetlen közlö-

nyei nyelvén el ; — a birsá^íok ez osztályára vonat-

kozó kifejezést majd mindenik esetnél a „maradott

benne'* vag^y „ettül maradott" szavak mutatják,

viláfjfos nyomait pedi«i; több adat ijifazolja, — íjry:

liil. ., ViMé az Kadiára ükct Antal, bíró

Urannnal: az Kadia birsdijra írta ükét, és az két

Demeter szerzödtenek meg egyenlben ketten fr. G :

De ebbl megyön ki az lUicset és Csincsilát pénzük:

Marad az Urak és az váras számára fr. 3. den.

44. ez 6 forintból.'' — (jk. 2. lap.) ')

1591. „Balogh Ferencznél való Tóth András

Maradoth birságon Hlyen dologért, hogi/ az Csap-

lárral benedokkel megh háborodoth: Adoth birságotk

fr. G. ebbl megyön ki az üiicset pénz
,
pálca pénz

,

szicil-pénz is, marad az urak és az váras számára

f. 3. d. 48.'' —jk. 2. lap.

') Debreceni Imre deák uram az tkki>ri j<[íy/.<> — nt >.it:y ;i kvali-

tásban, vagy a felj*'tíyz<'*BlK-n hibáz: iihtI '1 hiifSit tószeu 1 1. 28.

p»''nz«.^vi-l '1 {. C jM-uzt, 'J l•^iIll•8t'l:U "Ji iK-iizi-vtl kiad 4b [M'uzt b ha

t-hhi-z a 3 f. 44 pénz hüzzá;ulatik , lesz az (iKszeg C f. 4» pt'-uz ; tehát a

birH;it;lK'il vagy c«incM.'lát iitin vonatott K-, vagy pt-di^ i"í>ak "i (.
''0

P^nz maradt ,az Urak és az ráras számára."
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1592. „Pintér János fizett Bírságot, Hogy az

Szolgája el futtatót lovastul kocsistitl , és az vásár

Birót el üttette, fizett fr. 6. ehhöl ment ki mind

Hilcset mind Csingyelát pénz, maradót Az urak és

az Váras számára fr. 3, den. 62." — jk. 11. lap.

Az általam iintatásig nagy számmal idézett jegy-

zkönyvi adatokkal hitelesen igazolva van: hogy a

török törvénylátásában a magyar törvénynek nyoma

sincs. — mindent saját törvénye szerint intézett s a

községi magyar biró is ezt követni tartozott. Kitnik

ezekbl, hogy a díjakat mindig a nyertes fél fizette,

például : adóssági követelésnél lia felperes nyert , kö-

vetelése tizedrészét a biró vitte el ; ha alperes esküvel

igazolta magát , felmentetett , és nyert , de a hit-pénzt

,

és hücset-pénzt ö fizette meg. — Birságokbl a ma-

gyar törvény kétharmadot a birónak, egyet a nyertes,

illetleg sértett félnek rendel kiadatni ; a török biró

kirótta a bírságot, elbb kivette abból saját személyét

illet díjjait, s a mi maradt, megosztotta ismét maga

és a község között. Es váljon saját törvénye szerint

rótta-e ki? Nem. — Egyéb eseteknél a bírság mennyi-

ségének szabályosságát, a vétség vagy kihágás foko-

zatának kíilönf;'h'ségénél fogva kimntatni nem h'liet;

de mintán azt tudjnk, hogy a török törvény mi Itün-

tctést szal)ott n fajtalankodásra, t. i. .'500. 2.^)0. L>00.

o-;/.|i(ir;U v;igyonaránylng a nkre, 200. 150. 100.

<»s/p(ii;ír a l'('riiakra, — nézzük mikép alkalmazta

c/.t ;i kccskciiH'íi kadiaV

l.")!)2. ^Jián Fcrmnirl hiLó l'géii/j ./áuos mani-

dtil /iirságon ,
//ogi/ I >(iii(lcr ferenriiérd /xn'ázi/ál-

Lnilnll. Ad, ,11 lilrság,,! fr. lil. Hhhnl Lili Linnmi

lliigijrl i's ('singihil jii'ir.t.'' - //.. lo. la/t.
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1095. „Teltk Istvdmm Uhfcn olog^rth vötuk

hirsdijoth fr. 11, ftngy boUloruévvl vétköziUt volth ,

Ebhöl tnpfft/öu ki lUicstt jt{nz /. 1. 24. — Cf/i/unntt

82. lap.

Ua itt c It 111 tclli-srkiu'l fiilvoss/.Ük a l*i ínmili»r>

líirsá^ot. 8 luicht't 1^8 cKiiicsilát tijt-litn adunk a kadid-

nak 1 fr. 4K pcnzt, — a foniiiaradt U f. 52 pt^nzböl

jutott a városnak 7 forint én 2(1 pt'nz, az Iraknak,

Na'T.viH íi tr»röki'»kiK*k podijr, a Icj^iuat^aHb íokoziiíon

felül is ini»jd ntVy»*n"}'i , vagyis 72G pi'nz. — K volt

a török tr>rvi'ny hatálya, és a kadia i;ríiZ8ág:8Zolgál-

í;it;í>:i.

VI.

A lun»k uralom iini-iit váz<dt vUo kinszakaiiak

jelIeinzé.si'rL' nu-'r ncinely adatokat bemutatni kiv:ín-

tam. melyek szerint, i^az u«;;yan, hu«j^y a közrendör-

B^gri üíryt*kbe a török beavatkozott, tüzetesen pedig

oly rendri kiliátrásoknál , melyek birsáfj: alá estek

,

ra{i«:át nélkülözni már csak azért sem en«i:edte . mivel

azok jövedelmeinek e^Tyik áo;;ít képezték; de a helyi

rendörséjr, illetiét:: belrcndezketlés üf>yeit háborítla-

niíl a közséj^nél hagyta; egryetlen nyomát sem talál-

tam annak is , hogry az építkezés í7dötti rendelkezésbe

avatkozott volna. Ilyetén öniílló közsé^^i intézkedésre

vonatkozik a következ, szószerint idézend példa,

„Vé[/h Mártnn aram Jo hivósáijábmi Aiiit" />"-

mini líyj'J.

Szappanos (sryörgy kecskeméten lakozó az Jdnos

kovárs házát merj révén jámboruk által ^ tiszta kész

fténzcn , és viaffa gomlnlatttfában az fö birá nrain
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híre nekül, és város akarattá nekül, maga gondo-

lattáhan az háza fölén ásott egy kutat, ki az város-

nak lén nehésségére. De mind az hogy ismét az város

is az öreg embernek szegénységét meg tekintvén^ és

annyi munkáját hiában nem hagyván, tudni illik az

fö biró uram Végh Márton, Szabó Gergely uram,

Süvegh István uram, Ötvös Antal uram, Szabó Ágos-

ton uram, László Ferenc uram engették meg illen

ok alatt, és illen móddal az város akarattából , hogy

az kútnak az gémjét az udvarára jártassa be, és

mikor az varason sokadalom lészen, szekér akar oda

állani, senkit ne háborgasson azon helért, mert egy

az, hogy annak eltte is szekér álló hely volt az.

Szappanos penig az jámbor Uraimnak végezéssét, és

az ü szegénységét meg tekintvén , tött illen fogadást

és vallást, hogy ez dolog végezéssét csendességessen

mindenekben meg állja és engedelmes lészen az iLraim

végezessenek és hála adván vévé az uraimnak jó

Akarattokat hozzá.^'' — jk. 9. lap. — íme itt a török

liatóságnak semmi beavatkozása sincsen.

A véletlen halomások eseteit illetleg*, — elte-

kintve a katonai fegyver áldozataitól , melyekrl már

f()iitebl) emlékeztem , — szinte van nyoma , hogy a

török bírságolt ; de a birság rendszeres mennyiségét

kipuhatolnom nem sikerit; egyébiránt a zaklatás

kikerülése végett, minden ily eseteknél mily óvatosan

jiírtak el seink, mutat);ík kr»vetkez péhhík

:

„Az rácznak vallása, az n/cllyct az pusztán, iukj-

daltak , és az négyét lerágták.

l'cll ilhii nillást
^ l"'!l!/ Kecskemét t l'i I ki ii/cn/ck

l\l)'l', 111 ind ré.szcgt'k ntltak, dr ö ncui t/iggf/(t. htx///

htf ti'n'i'ik rnlt r, nidtiynr ntlt r, rárz volt r, <iz ki
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kti WJ^datta és metjh ült/ie , mert éjjvl vt>lt/t , de mind

ijyalotfok %'olUik y de min tiiif(ft/a minrn (iiu'iuiyien)

voUak^ de sokan roittik , ök peuitjh tizen ketten vol-

tak. — Ai vallds tétiimk haltjütói xwltak: ftre ne-

szeli ás i Vajas Miháhj, Acél Albtrt , Utász MUiály:

V aesi Na ff ff 'Jamás , Natfi/ Sthvjítyén : pá lka i

Júika .Mátfié y Xa(/t/ Márton, Szénási Tamás eloth

,

ts a: Kecskeméti Uró Elöth Tóth Mátyát elöth

,

tSzabó Jialázs vlöth és Horváth Ágoston Kloth :

Izsáki Márkus Kristóf elöth , Ptip Jieneáek Klöth:

kis-balázsi Olasz Márton elöth. Anno 04. (1694)

I^inkösd elöth való második Vasárnapon.'* — Jk.

.')-. lap.

Még egy késbbi pébla

:

1,599. „Pinkósd elüt való szerdán az Széktóban

Holtának két Gyermökök : az Gyennóknek eyyik

Csönkös Jánosé, másik Árva, Baka Diénósé volt,

lAszló JakabiuÜ: Ezt penig látták az Tatárok rzök
és Tolmács is Al odabasa Balabánt , és az csongo-

rádi Bab gyérmók : Biró uram. Kamarás János,

lli'ka Pétór , Tok Lukács, Nagy Ferenc, Tóth

Máthé: ketten vonták ki az vízbl. '' — jk. 2H9. lap.

Nem vult ilyenkor elegend a községi elöljárók

saját mentsége, vagy helybeli tanúk igazolása, banem

a Vilrosban lév törökök , vagy vidékiek , és pedig

utóbbi esetben minél több személy tanúskodása véte-

tett igénybe annak bizonyítására , hogy a tettes nem

a községbeli . vagy a haláleset kétségen ki\lili vélet-

lenségbl szároiazott légyen.

\z igazságszülgáltatájj terén láttuk már: hogy a

helybeni kadiának szabad keze volt a trvénylátás

kiirúl , és annál fogva minden , úgy nevezett polgári

.
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közrendörség'i s kisebb fenyít bírósági ügyekben,

részint önállólag', részint a városi elöljáróság közbe-

jöttéveljárt el, nagyobb bnügyek pedig bndán intéz-

tettek el; 1597-ik év után azonban a kadia Kecske-

métrl eltakarodván , ügy látszik , bogy a háború ter-

heivel tlhalmazott budai kormány az igazságszol-

gáltatásra kevés gondot fordíthatott, — és e rövid

néhány év alatt, mely mintegy átalakulási korszak-

nak neveztethetik , addig t. i. míg maga a község régi

önálló helyhatóságába visszahelyezkedhetett,— több

nemeivel találkozunk a n é p t ö r v é n y s z é k n e k.

Egyik ezek közíil a szomszéd községbl meghí-

vottak', magyarul átalában az ekkori jegyzökönyvek-

ben fogott biráknak (convocatusoknak) nevezett

birói személyek közbejöttével szervezett törvényszék,

melynek els nyomát találom 1.598-ik évben, a követ-

kez század közepén pedig mind a polgári törvény-

kezés, mind a bnfenyítö eljárás korlátlan gyakorla-

tában találandjuk.— íme az els példa:

1598. „László Ferenc Uram Bíróságában kará-

csonhan. Az Boros Tamás Adóját Éppen meg veszi

az váras mlnd'ón fizetését. Ennek akarói kiváltkép-

pen Elsben f/l bíró uram , Miklós urain , Tttmás

uram, Kocka. János, (,'ika János ^ Kán János, Xagg

íjukárs j
(i'ál lY/i')}', Jionr A/i/iá/i/. En)ick JóliUlc az

Körösi Bírák nraim Pántos Vnihlzs^ Köncl'tl lu'/'cnc^

/'a/t J'étör. Ar.tum Tridno Antc Natíri/afcin a: I Ví-

ras Akaratigából és Tanácrsából.^^ — //•. ÍV//, A/y>.

Második a teljes i'rtehiiíí n é p tí> r \ é ii y s /, (• k :

iiiidt'.ii ;i liii'l;ii l;(tn;i:íiiy iieiii liordatja iii:ir v\ a lu'iii-

tetteKcket . a/oidiaii a N.-irosi l!;it('iság' sem Icilorkodik

iiM-g" eii;j,ed('l\ ii('lkíil .1 IVdM'ii i;ír('> lialaloiii jvvakdila
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tiiliaii horKátko/ni . Iicjrlmt friuií v}j:y nilihÍHi cv^vrvn

biíiiti'tti't . K l)U(i>(ról i'ii;;r(I('ly adatik, )io;:v a ti'ttcK

folütt a viínm törvc^iiyt K>:ol^áltaHH(iii. Kochík AiiibnÍK

volt a 8/.on"iitsútlen , ki ollni a ralíhU bíintttte mc^-

lUIapítva li'vón, a rom. kath. i»l(lí;ln(»K, nfonii. Irl-

krsz , városi tanác'8, i*k na;:y H/.áimi pol^árokliúl ala-

kíttift m'ptön énVHzi'k jíltal, KlOO-ik t^vi Kzent Marfit

iia|i i.IuniuK 10) i'liitti kc(i<Ii>i) halálra Ítéltetett, fel-

akaK/.tat«)tt, neje pedi;^ esküvel köteleztetvén, szaba-

diul ImeKiíttatott, „liitiii , Iíojtv soha afféle bnben nem

leszön." — A je«ryzökr»nyMU'k saját szavai küví-t-

kezk

:

„ K: Kinb'ómck mikor sz. Margit asszon
t^

nap clöth új szrént keddön törvénye /7, az Urak
levele Idtván Birdk Uraim ') Vargha Ferenc^

Méhvs Mátgás, Szána János, Bakos Jeremiás, Cs

(rgóni Lukács: Polgárok Kán János, Kocka

János, Pintér János, Halasi János, Marton Kris-

tóf. Király István, Tóth Ferenc, Nádor Pétör, Pap

János, JLirt'áth Mihály, Nagy György, Marton

Mátyás, Hegeds Miklós, Sózó Ferenc, Süveg Ám-

brás háttya. Halasi Máthé , N- • ^^'niötör. Szabó

Bálint, Táncos Mátyás, Siiregíi , Bán János,

Pitsztó Miklós, Baráthnak István, Beteg Pál, Vargha

János, Kamaráss Játios, Nagtj Pál, Hegedils Szabó

l'ál, Körösztös Izsák, Tóth Máthé, Tót Pál, Szap-

panos Jakab, Orbán János, Jcze Mihály, Ciftán

(ryórgy , Süregh Tamás, Kis István, Szabó Uömö-

tör. Körös István: etc. V^annak ez tisztösségöss várast

szijméiók i-nnek törvénnyében , hogy meg vallotta lator-

') Eg a bodal ciiffPd^ly.
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sdgdt, hogy mind magdval hozta ki az két hdzheli

portékdf: Tok Lukdcsné , Szilddi Benedökné ^ Lannds

Jdnosné és Temérdök Imriné Angyal Fdhidnndl.

Két Prédikdtor Búzás Mihály és Gergöly

Pap más röndön, hallották. Reá Eskilttenek Tok

Lukácsné ^ Lannás Jánosné, Demérdök Imriné és

Sziládi Benedökné fejére ez emböimek, Kocsis Ambo-

rzsnak, hogy az az ü tolvajok, annál találták mögh,

az hozta elö pai^tékájokat. Sz. Margit nap elöt ked-

dön az Várass föl akasztatd
, fÖl köté Olcsai Fábián.

Az feleségét penig bocsátfák el hitin, hogy soha afféle

bnben nem leszön.^'' — jk. 434. lap.

Más eset is fordul elö ugyanezen 1600-ik évben,

midn a plebánus elnöklete alatt törvényszék tartatik

,

Szentgyörgyi János és Gábor Lukácsnak 19 darab

eladó marhájok lévén, párját (bokrát) 25 forinton tart-

ják, a város 24 forintért kéreti a mészárszékre, de

így nem adják; mcgigéri a biró a 25 forintot, de azok

meg már ez árban sem adják; kiküldi tehát a mészá-

rosokat, hogy a marhát hajtsák el, akkor Szont-

györííyi János és Gábor Luk/ics a mészárosokat meg-

támadják, Pesti Ferencet és Balogh Ferencet tid-

hez verik , Szána Jánost és Gyóni Lukács székbirá-

kat iiii';;kisí'l)l)ítik, tolvajoknak mondván azokat, tol-

Niijiil akar\;iii clvoiiiii í("»líik a marhát; üld()Z(')be vé-

tetvén a paiiaszlottak , Szeiitgyiu'gyi János megszö-

kí'itt. (i;íl)(ir Lukács elfogatott és 20 tor. l)irságra ítél-

tetett; itt('»hh Szeiit^yí'ir^yi cl(ikcriilv('n , tiu'véiiy elé

:íllíttatik , K iiiiiii;íii a kibékítés nem sikerílL ö is

'J'i tnrjiif hirsa<4liaii clinaias/tahk , e/.ek a jegyzö-

köiiyN s/a\ai : .,/','// //r/r fUrirni/rhcn ramutk (ic rgöiy

líiji, l'tnrds.l (íiins, l'iijt ./diiiis, Sz(t/>(> Prior, Szap
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panat Jakab stb. (ökevcki*» 2í* nzcmiMvi Mhulut/tíjon

vádolták— (helyoKfljhen : vt^tkcHnck itiMti'k)~ »S':e»i/-

<ftfiiriftfi Jámutt az rtjtf nzavtíéri , fuufy azt mimta
^

hogy tolvajul el akarták hajtani az marhát: ahau

marad
f

de ha umj nujtd^ htkVmégh : Száiia iiró

uram nem enged, hauem ]i(> forint az hirság : váras

találta'' —jk. 4S8. Uip.

lA^trkülöiiÖHobb uzonhaii c kivi'telcH Állaputhan

imitatkozó liarinadík )k-I(Li. mely u polgári éf^

8zent8Zi'ki i'ljiínirt cjry ritka íüiu'iiu^nyt't i'pryütte-

Kcn aíhníz(»lja. Szüksi-j^ti-kn ÍKiiK'tlc'iii*in : lio^^y a liá-

boní legnagyobb tüzében , a tiuök én tatár hatlak

folytonoB átkelései 8 a iua<ryar bajdiík becgapáHUÍ

közben az ut;izaU luindenütt veszélyezve , távoli biró-

8á«if után fáradozás lehetségbe niinteg-y elzárva V(dt,

ily reiidkivüli tíirvényszoljrálíatás elfo<;adására tehát

a mindeiifelül zaklatott, de szilárd becsületesséí::ük-

nél 8 vallás iníiiti kegyeletüknél fogva botrányt nem

türö derék seink mintegy kényszerülve voltak. —
Az érdekes esemény következ: KlOO-ik év végén 'j

Kán (íásjiár eljegyzi Mí'»ré Miklsné Klára nev
hajad(»n bányát; azonban hír szárnyal a vlegény

ellen . liogy Léván más jegyese van , \'árad táján

pedig törvényes neje él. A menyasszony bátyja Móré

Kelemen szorgalmaziísára a két vallásfelekezet pap-

jai , oskolamesterei , egyháztiai . és a városi tanács

összeülvén törvényt látnak és az elválasztást kimond-

ják. A jegyesek vallása nines megjejidvt-. A jtgyzö-

könvv sorai szószerint ezek

:

At étmkm ahiet m^efj^xtt; de hM lappal eMMto t

1600 in fetto 8. NieolaL'' (DecMab. 6.) atáaa b.

J^ Jáaoa aan^B ó taeréBt" (DMeab. t7.>
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,fi1iún Gáspár , Alpári Takács Házában Gellé-

nék mellett lakó, foglalt ell volt egy leánt, Móré

Miklósnéjét , Szabó Pétör házánál valót, Kalárát.

Ennek penig ellene szóló volt, hogy más mátkája

is vagyon Jegyében, söt azon kivül is mással is

szóllják
,
feleségével.

Az Prédikátor Uram Búzás Mihály, Bírák és

tanácsbeli Jámbor szömélÖk akarattyából elszakasz-

tották.

Biízás Mihály Prédikátorunk Els
Gergöly Pq-p onás röndön

Scola Mestör mind kett

János és György földvári

Bíró Uram, János uram Szána,

Méhess Mátyás , Egyházfiai

Szabó Pétör, Pap János

Szabó Pál, Mészáros Jakab

Hévizi Gergöly, Kormos János

Móré Kelemen az leánnak báttya

Kit mind Ez Jámbor szömélyök elöt el válasz-

tották Prédikátor uraink és az egész tanács várasál

is tiile, mórt tisztátalan életnek találtatofh.

Azt mondották hogy az Sotráné leányát vötte

volt el Léván : sót maga is nem tagafta, : hanem

vdlli'lla mindennyi szömély clvtlt
, flí oka. ez az el-

szakadásnak.

Másik oka ez, hogy Várad flé is van egy fele-

sége élö , azt is nem, tagalhi , hanem azt mondotla ,

hogy igaz liogy ran., da nem. Indgya ha laUh- rl/lc

el, avagy hol ron..'' - - jh-. HU. lo/i.

Miimlpi It.ír \;il;iki ('idck iK'lkiilickncU ez adíito-

k:\\ :
('11 ;i/,ok tViiiiii;ii;Ml;ís;íl (("irti'iicliiii MNcrcsriiiick s
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azokat az ekkori viszonyok iut'«;Í8iiHTti*ti^Hi^!íiíZ Hzük-

8t'«;r8ckiK'k tartüiu , i'h aiiiuilfoí^va üszintt' ké«z«t^g-

;;i*l kr»zIoiu.

A Iclkt'szt'k közl)i*ji»ttrvrl , st rlnökl«'tf alatt, é»

|K(li;; frliüiio kíilöiibHi'f; nclkül tarí(»tt törvriivKZL'kck

azon pt'IdáH eíryetrrti's bcisnKTt'rtt're utalnak , mely

Ki'cski'nu'ten a kíiioii \ allásft'Ickczí'toknt'l . a refor-

inátzió kezdete ota mind niaig: szjízados kefij^yeletnek

tirvend.

l'tólap: ejryKzer mindenkorra s Jövíiben is köz-

lend minden ilyetén idézeteim irányában azon felvi-

láptsítást adom: hojry azok a jeg:yzökönyveknek hzo-

8zerinti u«;:yan , de nem betszerinti áttételei : mert

történetbuvárok tájiTcozására u^i^yan , — ba szerény

i;:yekezetem általuk méltányoltatik, — de tüzeteFeu

keeskeméti }Kd^ártársaim részekre is írtam ; nem

akarí;!m tebát a betszerinti idézeteket a IG-ik szá-

zadbeli majryar Írásmód megtartásával fejtör talá-

iiyokkint felmutatni, va<j;y sokak eltt épen olvasba-

tatlanokká teni, — p. o. í^y mint a jegyzkönyv azo-

kat tartalmazza

:

l'/J4. ..Warias Lorineb Igen wertc Chicbe boldi-

-sartb kekeotb muttatotb meegb azt monta bogi weze-

. swk el az wereth ez bestie kuruatiaimk tartozik bir-

„sagal zoi*8zodot meojrli warias Lorinebe f G d 60

..tartozik wele leot kezes begedws János tot maatbe

«-rte. Az Zieliilat jienszelis adós mindeont meogb

íiszettoíb"

Hanem szószeriut ugyan, de mai kiejtéssel adtam

vissza , — így

:

„ Varjas Lörincz hj'on verte Csibe boldizsdrt , ké-

köt mutatott, ínég azt monta, hogy veszétsiik el az

Jctkemui V. tört. II. ko(. 7
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vérét 'ez hestye kurvafiának '); tartozik bírsággal;

szörzöd'ótt mög varjas Lörincz fr. 6. den. 60 , tarto-

zik vele, ltt kezes hegeds János, tt máthé érte.

Az Szicsilát pénzzel is ads, — mindnt mg fize-

ttt." ') —jk. 34. lap.

A török uralom második korszaka nem rög'tön

ugyan , de a községi viszonyoknak mégis észlelhet

változásával állott elö. — 1597-ik év után nem lakik

többé ka dia Kecskeméten; a csincsilát és hü-

cset még elfordul ugyan, de nagyon ritkán, 1601.

év után pedig többé nyoma nincs , — s az elébb oly

terhes bírságok helyett a magyar biró testi fenyíték-

kel büntet ; — valószín , hogy a kadia eltakarodása-

kor a bírságok és bírósági díjak szedésére s a török

bírónak átszolgáltatására a községi elöljáróság uta-

sítva volt, s ezért még 1601-ik évben is vízkereszt

után egy héttel a Pestre küldött városi biró négy

pénz hián 19 forintot felviszen csincsilát-pénz fejé-

ben (Szvk. 118. lap) , ugyanez évi nyáron sz. Margit

napján ismét a városi küldöttek ezidei csincsilát-

pénzt felvisznek 4 for. 13 ])énzt, tavalyit 5 for. 49

pénzt (u. 0. 169. lap) ; de vajmi csekélység ez ahoz,

mit a kadia itt laktakor zsebre rakott, a jegyzök()nyv

egypár lapja kimutatja. — ir)97-dik évi Aug. 7-kén

') E kÍH idí'izctböl m(-\t f;miiliiiik is: ;i „l)('st(í kara" iiiaiíí is (llcii-rl

Hzidalítm kiftO<ízt''M, nem IJásta (! y öi}íy «''s Karaffa Antal vrit-ii-ízö

lálíoniokok (jyalázatoH nnlókt-t tartja tön , - mint a tndi'js S/.iiniai

Antal ninnK-'iria in paiaholis) clliitclni akarja; — mert inic Hásta eltt

lu'-liány évvel, Karal'la diiliiinK<'seit nietrelö/ítletí pedi^^ e^y s/ázaddni

,

már <; szidalom neim'vel a ti<;p ajkán taiálkoznnk.

") Kzcn J»'(íyz<'ík()nyvl)en , éiion ez idön'il, tíibid'éle kézírás találtalik, mi

arra midat, lio(,'y nemcsak a jet,'yz() \\\:\\í:\ volt irástnd('). Az itt id('v,elt

néhány sor it;en szaliálylalan s álaláltan ponlozás nélküli ,
liuloti

ntryaiie je(ryz<tk('iny\ nek ma!,'a az ekkori Je)íy/.i'> Di-breceni Imrcí

Deák által ln-líiltött részei pontozással irdlialnioz(dlak. l'tóldd szö-

veidnél a poiddzás az értelmozéii véj,'etl tül(<li'll lie.
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Makaí Láhodi .lain(»8 a viínisban pUKkával li>vr»l(|r»z-

\ci\, Míkí AIIiiTt üiíjít't iiu'^'^ryiijtja, fzrrt liirHiif^ot

tizt't, 8 abból kiveszik a bücKcíet , de mivel károm-

kodott is, .//: hlki'th vlmnmiittd ()inifi<ínf/szf>r*\ már

nem páleapónzt tizet , hanem levonják és „(ízért iitöt-

U'k rajta kilmceth az pcletiiférn/^l/* (Jk. íGf^. lap.)

«— IGOl-ik év elején sz. l*;il \\a\> lntélK'n ( )mer szii-

basa 8 z e n t {? y ö r <i: y i is z ]) a li i j a '
) tizenejrycd

niajrával a «»:y"!iiliákkal Keeskemétre jvén, Hentes

Ralázsnét ral>lásl>ani (írj^azdasáíjfért, Sera Miklóst

]u(li«r, ki eliibb hajdú is volt, e«::yéb bntettért rabo-

kiil viszi , de a város ellenáll , mert már a közsé^^beli

tettesek ti>l(ttt ma<i:a szokott Ítélni (Jk. /iJ!f. lap.)
;

lassankint i*i;\ mosódott el keresztyén j)ol<íárok irá-

n}ál»an a török biró hatósága, de esak ir.l?í)-ik évrl

bírunk határozott adatot a községi helrhatóságnak

bíintVnyítö ügyekben a török általi szabályozásáról,

lakkor ugyanis Murteza budai vezír pasa rendele-

tet boesát a budai fö kadiához, melyben Kecske-
mét, Nagykörös és Cegléd városok fenyít

hatóságát szabályozza: e szerint nevezett városok a

liatáraikon útlevél nélkül e s a v a r g ó tol vaj o-

kat elfoghatják, de megfenyíttetés végett azokat,

ha keresztyének , a nádornak s magy^ir kapitányok-

nak *(. ha i)edig mozlimek, a bégeknek és egyéb

títrítk hatóságoknak átadni tartoznak: st meghatal-

maztatásuk arra is kiterjed, hogy ha ezen tolvajokat

szép szerivel kézre nem keríthetnék, velük esatába

') '1 IVstuu^'.M-lH-u, Ket^kí-iiiéthfx két :i ii Or-

k. \»t tt'Jl'ár i'VtizíHl iiiúlvü, uiidou lar. , jiUM

tüll, j. tufuk LuUti-h n^ldfsúrtól Kct'ikkciuct bírt 1uuuu>uUxLk1í. Mu»t
innii't iH'|M-fs b«'lvw''f»

*) Értinl ;i. Ncket.
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ereszkedve, ket minden törvényszegés nélkül meg-

ölhessék. „Szóval a mint eddig , úgy ezután is sza-

bad legyen nekik a határaikon velük szembeszálló

tolvajokat megölni, a nélkül, hogy e miatt vérpénzt

lennének kötelesek fizetni. Különben is tudnivaló,

hogy a tolvajoktúl nem élhetnek békeségben." A szo-

ros értelemben! helyhatóságot illet része ngyane

rendeletnek kevésbé határozott ngyan , de világos

belle, hogy saját polgáraik fölött a fenyít eljárást

korlátlanul gyakorolhatják, vagyis mivel török alatt-

való, a halálbüntetés kivételével, mindennem bünte-

tést megválthatott „a bündíjt (bírságot) rajtok meg-

vehetik, de ket meg nem ölhetik, míg a tény a vaj-

dával nincs tudatva s ez által arra törvény utján

meghatalmazást nem kaptak. Ekkor azonban erre is

jogosítva lévén, szintén nem lehet velük méltatlanul

bánni." ') Ezen rendelet alapján tehát, ügy mint

elbb is, a halálbüntetés kiszabására minden egyes

esetnél török engedély kellett; de mivel annak, ezt

követ egész idszakon át seink háborítlan folyto-

nos gyakorlatában vannak, valószín, hogy az átalá-

nos engedély kinyerésérl gondoskodtak.

A fajtalankodásra, mint láttuk, a török törvény

súlyos büntetést szabott , — és különös , hogy a

három városban elfordnló ily bíínesctcknél a féríi

az illt;t városé, a n })edig a töröké lett, azaz: a

féi'fi a városnak , a n elleid)en a töritknek fizetett

birságot s i'zt I\'. ]\fnrad sznltán Kí'Jí). év végén

iiiiiK'IM'lycs rciidch'ttcl iiicgcriisííi ; síit lígy hítszik

,

hogy a fajtalankochÍH (/.cn birságjíhoz a török leg-

') OkUvóKár II. köt. 00. «z.
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t»>\;il»li nijraszkodott , iiurt u^rynnnzon remlrletet

iri40-ben I. Il»ruluiu Rziilíáii in im';ri^'r*»HÍíi 'i: vz azon-

Itaii már iKak azon jt'leníosryfg^i'l birliat, li(»;ry a vá-

rosok a vajda Ix'avatkozána ellen tiltakoztak, mert

ir.|(» ki'nül Keeskemt't a fajtMljiiikodiíst KajiU tör-

vényszéke által, és nnndkét neiuiu'l i«^en Bzij^oriían

büntette.

vn.

A török nraloni alatt fszerep jníott a vallani

niozg^al mak n a k : nnnt kornnkban a népszabad-

ságért, ú^ry akkor euröj»a le^rtiíbb nemzete a vallás-

szabadságfért volt kénytelen küzdeni. A bit-átalakítás

kezdetekor már íenyejíette ^ía^^yarorszáí^ot a ti>rö-

ki'tk batalma: a török bódítás bidesöjében érte itt a

reformáíziút s a török uralom alatt ersödött az ,
—

vé«ítelen szenvedés, folytonos üldöztetés, kifogryha-

tatlan áldozatok és ernyedetlen tViradalom után , el-

végre is megtört a kiirtására intézett fondorkodás.

Ha látjuk — mondja üiniepelt titrténetirónk — bogy

t zen bitvallás épen akk(ír keletkezett , mikor a ma-

gyar nemzetre a legnagyobb esaj)ás már ki volt

mondva; ba tudjuk azon roppant szolgálatokat,

mellyeket e vallás bívei a magyar nemzetiségnek

tettek; bajlandók leszünk mi is, kik nem tartozunk

e bívek közé, ama két esemény találkozásában a

gondviselés müvét látni." *)

Keeskeméten a refonuátziú különös fordulatot idé-

zett elö a népéletben s községi szervezetben , mely-

') UklevélL 11. kut. 67. C8. az.

'i Sialay : Maffjarom. tdrt. III. Mt. 541. lap.



102

nek másutt igen gyíikran mutatkozott éles nyomait

seink példás egyetértése három századot meghala-

dott idközön át máig testvéri szeretettel s ösökrül

unokákra szállott kegyelettel folyvást egyengetni tö-

rekedett: és mivel a város élö nemzedéke csak ör-

vendeni képes a régmúlt vallási viszonyok e kedve-

z kihatásának , — azok tüzetes tárgyalását , kiáltó

hiány nélkül , itten mellzni nem lehet.

A római katholika egyház kebelében támadt

nagyszer visszaélések megszüntetésével több szá-

zadon át foglalkoztak a kor legnagyobb tudósai ; de

ámbár átalában el volt ismerve, hogy az egyházat

„mind fejében, mind tagjaiban" átalakítani kell, — a

pápaság hatalma még sokkal nagyobb , a papság ön-

érdeke sokkal féltettebb volt, mintsem ama szabály-

talanságokon egyhamar és békés úton segíteni lehe-

tett volna. Wik le ff János angol tudós szerzetes

és hittudor, az egyház szabálytalanságai és papság

visszaélései ellen küzdk elharcosa, hatalmas párt-

fogói által életében megoltalmaztatott ugyan, de

halála után 31 évvel (1415) a kosztnici zsinat rende-

letébl csontjai sírból felvétetvén , megégettettek.

Húsz János és Faulfisch Jeromos cseh tudó-

sok, Wikleíf tanai hirdetése miatt, ugyanazon zsinat

által, a császári menlevél dacára, Kosztnic város

ka])ui eltt elevenen megégettetvén , hamvnik a l\;\j-

nába szórattak. — Ezután száz év miílvn , midÍMi a

pom])nHzeret(") X. Arszlán pá})a uralkochiék, liogy

üres |)('iiztárál incgtölthesse, névleg Jiz akkoriban

éi)íttetni kezdett kz. Péter teiii])l()mára fordítandó k()lt-

Hcgck fedczéHc Vi'gelt, a/ cnc'sz keresztyén világra.

teljcK Ijiícsiif ji('ii/,('i-t (is/J(>ga(('i h'M-lckcf la'ildíiíf. A
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iiuunzi váluHzíü foji'dcU'in va inají:(lt*l»urj;i i'rHik Al-

brcclit nkt^|) ofTvezftt X. Arszlíínnal, liojry az fjryluízi

iiat('i8}ipi tiTüU'ft'n bt'jíyiiliMKlo jmmizIjch a j»áj»ííval

íVli's Ii'«i:yon . s í'^'y a lu'inlMx'siításKali ki'ri'Hkt'dt'Hbí'ii

már ijifi'n jjirtas Tctzil .Ijíiios duiuokort riMidíi

8zerzfte8t bízta \\\v^ . a ki ht'lyröl helyre járvdn

,

keresetét oly szemtelenül íizte, bo^ry iimbár a jníjiai

enp'dély esak ejj^yszen'i bíinboí'sáimtníl szólott, ö

méjíis a kezére bízott keresztes eédiijjíkat ií«ry árul-

ta . miknél f(>«::va a bíini'ik mind i' íVddím , mind az

rirökkévalúsájrban me^l)ofsáttatnak. Cfazda;^ nyere-

ségre volt a esalónak , mert a babonás nép seregesen

tódúlt bozzá, azon álbitben, bogy legsiilyosb vétkei-

tl is néhány gsirasért megmenekülvén, az örök kár-

bozatot elkenÜlieti. ir)17-ik évi szön a búcsiíkufár

Tetzel Jüterbogban ütötte tol kereskedését, s midim

bozzá a szomszéd Wittenbergbl is számosan tdul-

n;ínak . kik aztán tle vásárlott büntörleszt cédulái-

kat felmutatván , illet lelkészeik szorgalmazására

gyónni nem akartak , — a wittenbergi egyetem tudös

tanára . sz. Ágoston rendebeli szerzetes és korának

egyik legnagyobb embere Lutber Márton, — a

nélkül , hogy ekkor még legkisebb bitszakadásriíl

gondolkoznék, — esupán javítási szempontbúi , tüze-

tcsen kikelt az égbekiáltó visszaélés ellen , azt isten-

káromlásnak nevezte, az cgyluízra és hívekre nézve

károsnak inkább mint hasznosnak hirdette, s mind

egyházi szónoklat , mind akadémiai vitatkozás útján

annak meggátlására teljes ervel föllépett ; minthogy

pedig az ellene síkra szállott vitatkozók öt józan

okokkal megtorolni kéjiesek nem voltak, iránta visel-

tet gyülöletbid az üldözés terén' léptek ,
— annál
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fogva a Luther által tüzetesen erkölcsi javítás elveire

alapított eljárás többé a tudományos vitatkozás kor-

látai közt nem maradhatott;— Luthert pártolták nagy

számú tanítványai, elveit magáévá tette a város

népe, iratait egész Németország örömmel olvasta, s

öt Fridrik szász választó fejedelem pártfogása alá

vette. így történt, hogy midn a pápa által mint

nyilvános eretnek az egyházból kirekesztetvén átok

alá vettetett s iratai nyilvánosan elégettetni rendel-

tettek, ö viszont 1520-ik évi December 10-kén Wit-

tenberg város kapui eltt máglyát rakatott, azt saját

kezével meggyújtotta, s nagy számú polgárok, egye-

temi tanárok és egész tanuló ifjúság rivalgása között,

a pápa átoklevelét és római egyházi törvénykönyvet

megégette.

Ezzel az egyházi szakadás kockája el volt vetve,

s ámbár Luther az átalakulást békés úton s egyházi

közönséges zsinat által óhajtotta volna elintéztetni,

és ezért saját túlbuzgó követi ellen is szigorú meg-

rovással kikelt, — miután az ellene intézett üldözés

mind mérgesebbé fajúit, e körülmény megérlelte

benne a vallási átalakítás nagy eszméjét. 152 3-ban

a szertartásokat egyszersítette , következett évben a

szerzetes öltönyt elvetette s ez által jelt adott a klas-

tromok és zárdíík eltörlésérc s az egyházi javak vilá-

í^insítíísdra,— utóbb 1525-ben egy volt íi|):i('}it Bora

Katalint fclcségíil vévén, megnsült. Miutdn nagy

Kzáiiiií riipiralokat, valhísi könyveket írt, h a szent-

)'r;Ist jM'iiict nyelvre toidítotía, meghalt 1540. ]\Iart.

IH-kííii, (!.') eves k(n;ibaii.

jjithcr t;tiiaiii;ik kincti elbb giíiiylK'd , majd

;U!ii;n)aii ,.l ii t h ( r;l iiii s o k" iiak n('\T/ti'tt<'k s mivel
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u Maifviirorözaítijot el«»zönlött török liatalom a m'iiMt

birodulinat , 8Öt efjcnz kfrrH/.tyi^n európait ve«Zi'llyrl

fniyop'ttc, i'Iöbb a worinszi, majd a npirai birodal-

lui ;r\ ülé«i*n a töritkíik í'Iliiii átaláiids í»';;yv(MkfZcH

ki>toK'Zi'ttrtt'^i*» fidiil, a kafliolikuK rt-ndrk a hitiijítÚH

terjeszkedésiét fjátlö szabályokat is alkottak , ezek

ellen a Lutiior tanait valbi fejedelmek \'. Károly esá-

8Ziírhoz és az össze^^yült rendekbez 1 '>2y-ik évi Áp-

rilis r.í-kén tiltakozjíst (protesíaíioti intéztek és in-

nen mind mai^ .,protestansok"-nak, va^^yis tilta-

kozóknak, övásttevöknek is neveztetnek. Követke-

zett évben Január 2 l-re Au«^bur{^ba ismét orszá<]^-

;ryíilést birdetett a császár, melyen maj^a is szemé-

lyesen me^elenni ig:érkezett, liojry mindkét felekezet

nie^Hialljratása után a vallási békét lielyre állíthassa.

Itt \'. Károly a jirotestans fejedelmektl azt kívánta:

liO<,^y vallásuk fö elveit és az általuk mellztetni kivánt

e;rybázi visszaéléseket tartalmazó elöterjesztményt

szerkesszenek. Ok ezt Melanebton Fülöpre bízták

,

a ki metj^bizatásában Luther jóváhaofyásával járt el

,

— s ezen elöterjesztmény majrában fo«^lalván az új

vallás bitelveit és a róm. kath. ej^^yház szertartásai-

béd átvetteket , neveztetik „augsburgi vajry

á <j: o s t a i v a 1 1 á 8 1 é t e l*'-nek 8 innen ered az

evanjíyélmi va^ry lutberána c*r}'báznak mai^ is

„á <j: 8 1 a i szertartású" elneveztetése.

Luther Mártont a róm. kath. e{i:yházté>Ii teljes el-

szakadásra— mint nuír eudítve volt— az ellene in-

tézett méltatlan üldözés vitte; ö sokat mej^tarttitt a

ré^íi eí^ybííz szertartásaiból és hitelveiböl. Alidon

Sebweiízban Zwintíli Ulrik züríebi lelkész l'Jo-

l»an a hitújítás érdekében föllépett, az e^ész hitalap
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és küls szertartás megjavított elveit Luthernél sok-

kal határozottabb , egyszerbb és könnyebben felfog-

ható modorban adta elö, melylyel az ügynevezett

schweitzi vagy „h e 1 v é t" hitvallás talpkövét vetette

meg ; de mivel ö a Luther által megtartott elvektl is

eltért, köztük ezért szakadás támadt s Zwingli tanai

amaz által mind iratokban, mind vitatkozások köz-

ben élesen megrovatíak.

Zwingli tanait Kálvin János (1541—1564)

genfi lelkész Schweitzban (Helvétziában) átalakította.

Ez új rendszer Luther és Zwinglién alapszik; de

Kálvin mindent szigorúbb rendbe hozott. megér-

lelte a szakadást, mely a protestánsok közt kiütött:

amazok lutheránus vagy ágostai szertar-

tású, Kálvin tanainak követi pedig kálvinista
vagy helvétziai vallású egyház híveinek neve-

zik magukat; azok évangyélmi, ezek reformált

vallásnak is címezik szertartásukat : mindkét új egy-

ház átalános nevezete „protestáns" maradt.

—

Magyar- és Erdélyországban elébb Luther tanai ter-

jedtek el; de az 1567-dik évi Február 21-kén tartott

debreceni zsinaton Kálvin szertartása elfogadtatván,

az elébbit csakhamar túlszárnyalta.

A nagy hír németországi egyetemeket idnkint

számos magyar ifjak látogatták, s mennyiben c

tárgyra voiiatkoz adataink mutatják, 1520-dik év

táján — midn Luther tanítványainak száma 400-at,

H mellette a nagy tudományú Mclanchton Fülöpéi

í;0()-;it meghaladott — Gálszécsi István zemplén-

megyei fi , Szentantali Gergely és Cziriáki M;írton

említtetnek, kik a wittcnbcígi egyet(miben nevezett

t;Mi;íi-okat li;illgatt;ík
;

c/ek által Míigyarországon

,
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némely betelepedett német lelkeHzek által Krdélyheii

a szslszok között Lutlu r tanai esakliamar meí;ÍHmer-

íettek , jítalában pedií^ a kiniyvííiusok által mindefelé

8zétkül(ir»zött ritpiratok 8 vallási tár<íyú könyvek

níján a liitiíjííás na<ry sikerrel terjedezett. 1 r>22-dik

évi Április *J-kán II. Lajos király már rendeletet

boesát ki a na«ryKzebeni pulj^árok közt Erdélyben

nintatkozott vallási rendetlenségnek me<r«rátlá8a végett,

s upfyanez évben a bndai fóoskola két jeles tanárát

(irináns Simont és Windlieimi Videt az evan<íyéli()ra

birdetése miatt az orszá^Hjúl kizette, az ir)23-dik

évi sz. Györ«i:y naj>ján tartott orszá<!:<íyülés pedi^:: az

58-ik t(>rv. ezikl: által rendelte, bo<j:y a lutberanusok

mint nyilvános eretnekek élet- és jószágvesztéssel

l»ünbesztessenek; njíyanez évi Deeember 27-kén tar-

tott királyi tanáesból Lajos király a Budán székel

pápai követet szólította fel, bogy a minden ellenzés

daeára terjeszked eretnekség gátlására lépjen föl,

és miután ez azt meg is ajánlotta, részére a világi

karbatalom megígértetett. — L24-dik évi Február

2(j-kán Mild János nagyszebeni tanodaigazgató a

káptalan eltt tartozott magát az eretnekségi vád

ellen igazolni. Martius 12-kén pedig Nagyszeben és

Brassó városok tanáesáboz s az ország minden tör-

vényhatóságaiboz királyi rendelet menesztetett, mely

megbagyja : bogy Lutber tanait tárgyazó minden

könyvek és iratok felkerestetvén megégettessenek,

azokat senki jöszágvesztés térbe alatt adni, venni,

(dvasni ne bátorkodjék; az esztergami érsek a sze-

beni és brassai dékánságokboz még ez évi Aug.

lo-én, a szepesi prépost ugyané hónap 21-én saját

alárendeltjeibez basonb'í tai-talnní fenyeget rendele-
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tet küldöttek, s a kisasszony napján megnyílt rákosi

zavaros országgylés , a jelen volt pápai követ és a

bíbornoki süveg ntán áhítozó Szálkai László eszter-

gami érsek s többek által feltüzelve, a lutheránuso-

kat egész országból kiirtatni és bárhol találtatnának,

szabadon megégettetni rendelte. E kegyetlen törvény

áldozata lett csakhamar Rüm György budai derék

könyvárus, ki elevenen megégettetett s a két magyar

hazában a nemzeti irodalom és tudományosság pótol-

hatatlan kárára, temérdek vallási tárgyú könyv és

értekezés , miket a faluról falura , házról házra kutató

királyi kiküldöttek és érseki biztosok máglyára kár-

hoztattak. Nagyszebenben az erdélyi szászok fváro-

sában Luthernek halomra gyjtött iratai a pelengér

alatt lángok martaiékivá lettek. Tr ápolt Simon
tudós budbergi lelkész, Luther tanai követésével

vádoltatván , Október 25-kén a királyi biztosok elibe

állíttatott , és a megégettetéstöl csak legforróbb ese-

dezés s azon fogadás dltal menekült , hogy a király-

nak és esztergami érseknek mindenben engedelmes-

kedik
,
paptársait pedig a nekik okozott gyahizatért

megköveti ; K 1 e m c n t i s z János nagyszebeni ká])-

lán , elkel rokonok hatál3^os pártfogása által szinte

szabadon bocsáttatott , de hibás hitclveit a szebeni

,

schellenbergi és gerhardsaui tcmi)lomok cVött luírom-

szor nyilviínosan megtagadni kiUeloztetett. — ]\íég

ugyan(;z évi Október 1 1-éii királyi parancs kíihlotett

Sopron v;»r(»s tnii/icsálioz , melyben annak fej- és

jÓHZjigvCHztés :il;i(í iiic;j,liagyatott, hogy az ottani

fcrcnci s/,(i/('tcs Jiils/jMiok ellen kikiild(")lt (jiergely

uevíi Kziiitc ferences kinílyi biztosnak engedelnies-

kedj('k. a Njuilott ]iitsz('mokot eltogassa, a kikiildiitt-
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iR'k iltadja, LutluTiK*k óh kövctöiiK'k iliitk , iK^iint k

líánni iniU nyelven írott könyveit, értekezcHi'it k

r;:N oIj munkáit összeszcílesse t*» lui'írt-^ettetéH vi'n^ett

a nevL'7A'tt biztunnak jítatlja. Itt azonban (ier^^ely a

kikül(ir>tt biztos, Süt Antal a király tryóntatója is a

xadlott tVn'necssel u;;yanazon szerzetbcliek levi'n , a

ü'lailott vád ki nem derítíethetett, azért a következett

152-dik évi Január ll-ki-ii a király Sopron város

tanácsának me«;lia«i:yta: liog^y ezen Iiamis vád kinyo-

uiozása végett a szerzetnek okozott •,'yalázat, fárad-

sá;; és költség mej^térííése fejében, az idökí'izben el-

halt feladó soproni lelkész javaiból elé^rtételt eszkö-

zöltessen ; ellenben u«jryanazon kiküldi'ítt eretnek-

nyomozónak eg-y Pál uevü soproni keresked ellen

sikerült kisütnie, hogy az ördög unszolásából a böj-

töt megtörte s pénteken húst L'wtt, — ezért sanyarú

büntetéssel lak(dt s a még nagyobbíúl csak Január

l*S-án részére kiadott királyi kegyelmi parancs által

menekült — Sáros megyébl hasonló hitmozgalmak

Ilire jutván a királyi udvarhoz, Január l-kén a

megye rendéihez. Február 4-én pedig Bárífa városá-

hoz intézett királyi j)aranes keményen meghagyja,

hogy Luther kíAetöit nyomozzák és megbüntessék s

ha egyháziak lennének, az egri püspökhelyetteshez

küldjék. — Ez évi Május 7-re kitzött országgylést

megelzleg az esztergám! érsek zsinatot tartott,

melyre a besztercebányai lelkész feljelentette, hogy a

hitszakadás már a bányavárosokon is kitört: eretnek-

séggel vádolta többek közt Konrád és Ziesling János

budai lelkészeket is, kik azonnal elfogattak, de ké-

sbbi sorsukról adatok hiányzanak. A rákosi ország-

gylésre sereglett nemesség a királyn udvarában
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lév németek , mint lutheránusok és annál fogva isten

és a római szent szék elleni pártütök ellen hangosan

kikelvén , azokat elkergettetni szorgalmazta ; a követ-

kez sz. Iván napra Hatvanba gyülekezettek pedig a

múlt évi kisasszonynapkor a lutheránusok ellen ho-

zott törvényt azon záradékkal bvítették: hogy a

kiirtandó és megégetend lutheránusok jószágai ne

csak a királyi kincstár, hanem az illet földes urak

részére is koboztassanak el. — 1526-dik évi Április

elején Verbcy István nádor és Ráskay Gáspár kül-

dettek ki mint királyi biztosok a Selmecen , Körmöcön

és Besztercebányán a vallási üldöztetés miatt láza-

dásba kitört bányamunkások elleni vizsgálatra, —
sokan fej vétellel lakoltak, a megszököttek örökös

htlenségben s vagyonaik elvesztésében marasztal-

tattak, mások csak azon feltétel alatt nyertek kegyel-

met, miszerint esküvel kötelezték magukat, hogy

Luther tanaival örökre felhagynak , a római pápa és

esztergarai érsek iránt engedelmes és az eretnekség-

tl tiszta lelkészeik parancsait, mint igaz katholiku-

sok, hódoló tisztelettel teljesítik. — Ennyi üldöztetés

daczára is a nyilvános közszellem a hitújítás elveihez

ragaszkodott, azokat még nem úgy ugyan, mint új

egyházat, hanem mint reformot a régiben, a közvéle-

mény vette oltalmába: Mária királyn udvari ]);ipia

Ifcnkcl János az cvangyéliomi tanokat Budán núiuU'n

királyi tiljiloni ellenére j)ártolni s Luthert védelmezni

merte; nui^ji I\Iária királyn Luther hitelveití'd nem

vojf idegen; György brandenburgi márkgróf, a, király

nevelje s gyámja, a liitszakadás tanait nyilvánosan

<:lf()gíidta H azokat nemcsak szilezini nradiilin:iili;ni ,

de magyarorsziíí^i birlok/m, (Jynhín is iialha((»san
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t'l(>m(i/.(iította ,
— iniiulaiiK'lli'tt íh lio^y II. LajoH ki-

rály Hiuhiii tiirtozkuíIáHáiiak Ic^titulHÓ napján, niidön

niásna]) iiajnalljan a Mohács fck^ rendelt Mi're^^liez in-

iliiit, l.')*Jü-ilik i'vi .luliuH r.»-ki-n a na^'y«/.l>i-ni ki-

rályliírúhoz intézett rentleletével a lutlit ranuHok ellen

8zi>furiiaii intézkedett ').

Ily körülmények közt csapott le hazánkra a mo-

háeöi vérnaj) ^yáüzos ferjretef^e. Jáno8 király zivata-

ros kónuánylata Kokkal zilálíahb, I. Ferdinándnak

uralma mejíszilárdítására sokkal naj^yohh sziikséjje

Volt, semhogy az eretnek irtással sikeresen foj^lalkoz-

niok lehetett vidna. János halála után Martinuzzi

va^y Fráter György püspök , a mindenható kormány-

fértiii életében alig: eíí:ypár adatot lelünk arra, ho^^y

a hií8zakad;ls terjedését színleg akadályozni kisér-

lette. ILizánk ekkori belviszonyai , a magyar, német

és török pártra szakadt országban tárt kai>ut nyitot-

tak . legkedvezbb alkalmat szolgáltattak a reformá-

tzió terjedésének, elannyira: hogy l2G-dik évtl

l.'>4íi-dik évig, a moháesi veszedelem után bekövet-

kezett húsz év alatt széles Magyarország minden vi-

dékén úgy el volt terjedve, mikép az 15 48-dik évi

f)-dik és 11-dik törv, ez. a hitiíjítók ellen erélyesen

intézkedik ugyan, de már ez vagy késn történt,

vagy végrehajtása elhanyagoltatotí.

Itt vidékünkön, nevezetesen Hudán a fvárosban,

még a török uralom eltt, láttuk az evangyéliomi ta-

noknak a királvi udvar körébtiii íiri«'>zki(li'>í;ktt :

') Bodai Ésaiáa: Ma;.'\:t! r . I -: 11 k ; > s köv. §§. — Jájuuiy PáJ

:

Magyar Nemzi-t iiaj.'n i i: i. -i \. -. • n I. 471 — 636. lap. — Td-
ardy Ignicx : A Frott-otantiaiuuH kuztortciK-ti ífjleiuényf. Vcnzpn^m.
1H47. — Toldy Fctvüc : A uutrvar ucmzcti inMlalom története. 111.

köt 116. §.
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1546-ban már Debrecenben, Gyulán, Békésen, Me-

zötiii'on, Szegeden, Tolnán, söt tövünkben Cegléden

vii'ágzó egyházközségeit találjuk a megújított vallás-

nak ') ; és ismét felötl : hogy Kecskemétrl e tekin-

tetben történetkönyveink s egyháztörténelem Íróink a

16-dik századból semmit sem említenek; holott nem

is feltételezhet , hogy a fvároshoz egy napi járat

távolában lev s azzal már akkor is a f országút

vonalon szakadatlan közlekedésben álló Kecskemét,

a hitújítás terén történetekrl jó eleve teljesen értesül-

ve s csak tudvágyból is azzal megismerkedve ne

lett volna. Megbecsülhetetlen adatot szolgáltat tehát

a kecskeméti reformált egyház levéltárában fenmaradt

azon eredeti oklevél , melynél fogva 1564-dik évi hús-

vét szerdáján Végh Mihály bíró házánál a pápista

és lutheránus elöljárók egész városi község nevé-

ben , az egyetlen ktemplom használata fölött atyafi-

ságosan kiegyeznek. Világos ez oklevélbl, hogy ek-

kor már a város népe vallás dolgában kétfelé volt

szakadva; innen tudjuk, mikép ez egyesség kclet-

keztéig seink azon egyetlen templomot az isten-

tiszteletre közösen felváltva használták, de legkisebb

összeütközést vagy szóbeli sérelmet is távoztatni

óhajtván, azt a luther-keresztyének vallás felekezete

a páj)istáknak örökösen ;ítengcdte , ezer forint kötbér

terlie alatt, ha valaha annak használatát visszakö-

vetelné '). Mily s/ép ])él(lája v.z a testvéri szeretet-

nek H érett gondolkoziísiiak azon korban és oly vi-

szonyok közt, iiúdöii egy fell a pái)isták az évan-

') Hiiílai: M. orHZ. Ilist. II. kiif. OC. §. — l'aiiiffyni : M. or.s/,. !ciírij:ilil) lo-

ír/iMíi. IV. köt. liHH. I:i|i.

') (Jkirv.'ltár II. Kid. I. .s/.áiii :il:iü.
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j^yélíoiui liÍM'k iníiiyaibaii lc<;több alkaioimual í'cIhüIjI)

8C{füket iTcztetni HZtTftti'k . iiiáHfelol a ír»rök kor-

niiiny által eg:ysztTÍÍHi'íí:t'nol foji^va inkább párífo^olt

új Oíi;yliáz ta^^jai a római katli(ilik«>8<»k i-lltn saját

szertartánaikat íiizt'8 í\»rbátl;í«Kal vctlcni Iiajlau(l<'»k

voltak. E 8Zi*rzi»(li'H lett alapja azon liárou) Mzázad

hosszú folyama által szentenített azervezetiick , ho{»:v

lu'm tekintve a kt^t e^ylníz hívei k'tKzámának idösze-

rinti változásait, a kiízsé^i javadalmak és elöljárói ál-

lomások mai<í közösen használtatnak ; innen szárma-

zott ama tesí\ éri e^rysé;; s szeretet köteléke , ho^j^v az

e«;ylijízköz8é«fek középületeinek , intézeteinek alapí-

tásakor egymást vetélkedve segíteni bnzjíólkodtak

;

í«ry történt, ho^y a két vallásfelekezet lelkészeinek

— mint már láttuk — a közsé«c ügyei elintézéseljeu

egyenl befolyás engedtetett; midn IGO 1-dik évi

virágvasárnapon a városba jött hajdúk a pájústa pa-

l>ot megszállván , vendéglátásra túlsiígosan erötetnék

,

a község 3 arannyal segélyezte '); midn Miklós ko-

váes ugyanez évben a tatárfogságból kiváltatik,

ugyanazon lelkész a községet a 14 arany váltságdíj

kiállításában 2 arannyal segíti •); midn a tatár aga

;íltal a váróstul követelt ezüst esákány készíttetésé-

hez a pápista pap 24 nebezékiiyi ezüst adománnyal

járul \\; midn lGU2-dik évben a „Pápista Papot''

a tatárok rabul viszik, a város váltja ki 40 aranyon
*)-, midn lG8U-dik évben Kohári István fíileki vár-

kapiuíny a reform, felekezetet szigorú fenyegetés alatt

feleletre vonja, a ferenees atyák gárgyána kél fel a

'» Siiáiuriteli könyv. ÍTJ. U\\>.

*} Ug>mautt 16i». lny.

*) Ug>anott 21H. aai. laj*.

*) Ugyuiott 3tC. Láp.

KtC4Jctm^i V. tört. ÍJ. km. 8
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hatalmas úr eltt annak védelmére ') , és midn Tö-

köli knrucai Csuda István liadnagysága alatt a feren-

cesek g'árgyánát lóra kötve rabul viszik — monda

szerint — a református gazdák ill számmal lóra

kapnak és megszabadítják*^); mely kegyeletes vi-

szonynak a legújabb korban is számos példái mutat-

koznak.

Midn a kecskemétiek ezen 1564-dik évi egyez-

kedése után három év múlva, 1567-dik évben a deb-

receni zsinaton a magyar protestánsok Kálvin rend-

szerét elfogadták, a Tiszán innen és túl lev egyház-

községek ahoz rögtön áttérvén, igen valószintí, hogy

ekkor Kecskemét is elhagyta Luther tanait s a ha-

zánkban „magy ar hit"-nek nevezgetett helvét hit-

vallást vette be , mert késbbi oklevelek már itt áta-

lában csak pápista és kálvinista felekezete-

ket emlegetnek. Azonban a templom fölött történt

1564-dik évi egyezkedés után 34 év elforgása alatt

a vallási viszonyokrúl adataink ismét hiányzanak,

míg azok fenmaradt legrégibb községi jegyzköny-

vcinkben megint feltünedeznek. Minden körülmény

oda mutat : hogy ha az imént említett legels egyez-

kedés idétt még a lakosok nagyobb száma a róm.

kath. vallásnak híve maradt is , — mint ezt azon kö-

rülmény igazolni látszik, mikép az öreg k()tem])lom

ezek lúrtokábun liagyatott, és a lutlier keresztyének

ugyanazon temi»l<>m kerítésében saját használatukra

csínos fatcmplomot építettek; — de 30 év nuilva ni;ír

'; Oklfvi'It. II. köt. HZ. ;i.

'j A k<'CMk<'in<'li lóm. k;illi. nfíyliáz íil»lj;ir(')i által .1 Aironccs ntyák rC'mé-

n- ÍO. rv múlva ki.idofl. bizonyítvány Hzcrinf lu-liány száz aranyon

viHHza váll.ilDtt. jn.'ilió Vinczo IH. hz. .'»7. lap. l-áH(l Oklcvrlt. II.

kíjt. .'M. MZ. a.
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a lu^pcHHt'p viuzüiiy i'í^i'hzcii iiu*t{:ft»nlílva állott h te-

kintc'lybi'ii tfu jüvedeleinhcn a reíormátim IclkÚH/ a

ltápÍ8ta pajKít im'«;clözte; UJOO-ilik <5v körül u^yaiiÍH,

a jc;íy/A»köiiy\ i'kbiií inindi^^ .Jiiízds Mihált/ Pívdiká-

torunk^ ( iirtfüly jmjt ;//(/.< vöinli'nt" H/aivakkal l'« soro-

zatban i'iulíltctuck a lelkcszi'k 8 fentebb a 93 és 90.

lajKíkon közlött törvényszéki eljáriísoknál Í8 iij;;yanc

n)e«rkiiirinbi'»ztetéKsel fordulnak elö. Azon tévedést

azonban , núntba ekkor niár a reformátusok két pré-

dikátort tartottak \olna, belyén látom bitelesen mej;-

eátolni. K tévállít;ís onnan eredt: liofjry a múlt Hzá-

zad közepén bizonyos kiizség^i viszonyok földerítése

véíi^ett az akkori jegyzk ley^ré^jfibb je«í:yzökönyvein-

ket olvasgatván, imitt-amott azokban— avatatlanul s

a tiszteletre méltó régi.sé<í eltorzításával — je<j:yzéHe-

keí iji:tatni szerénytelenek voltak, és a hol e kifeje-

zést taliílták: j,ajjré<Ji/c(íforok** vagy „két prédí/itttor'

a lap szélén megjegyezni siettek: ,^két prédikátor volt

már ekkor Ktcsktntéten'' ; holott ligyelmes átolvasás

után a bejegyzett tárgy egészen más értelmet ad,

minthogy mindkét vallásfelekezet papja prédiká-

tornak eimeztetett a jegyzkönyvben, jiéldául:

1509. j.Ktltmm Bálint, Ferenci Simonék vötte-

jiek tgy verm búzát Jlor. 3 Jen. 45 fertályát, az vá-

ros penig tlvötte tiile 4jl. fertályát az szegénységnek

^Oy'^ÜV f^gyedenként y az két prédikátornak ad-

tának J fért. pénzért.^' — Jk. 352. lap.

lÜOU. „Két Prédikátor Búzás Mihály és (íergöly

pap más röndön." — Jk. 434. lap.

IGOl. „Az Kovácsot Miklóst is váltottuk meg

14 Aranyon, Ennek is 8 aranyát atta Tok Mihály,

ketteit atta Kis János István hiró uram öccse, ketteit
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atta Ismég Gergöly urain Prédikátor uram
pápista papJ' — Szvk. 159. lap.

1601. „Az Kalmár Márton szölleje félére, az

möllyet a z Pr édikátorok hirtanak , mit költöttünk

varasul : Vargha János bÍ7^ó uram az Pestül haza

jött 10 forint liszt árából költött els nap reá kész

pénzt '^ Emhörnek, meccöttenek, den. 70. attak 10

pénzt egyiknek-egyiknek , Tarokra 2 den. hagymát

is den. 4fö löstök ö m h e n^' stb.— Szvk. 216 lap.

Két reform, prédikátor Kecskeméten 1670-ik év

körül volt elsben , akkor is a második lelkész mint-

egy káplánja lett az elsnek; az egyenl minség
két papi állomás 1699-ik évben szeiTeztetett ').

Az idközben volt rém. katb. plebánusok közül

egyedül 1600-dik év körül szolgált és imént emlege-

tett Gergely papot ismerjük név szerint, a követ-

kezett többi plebánusok említtetnek ugyan a jegyz-

könyvekben , de meg nem neveztetnek.

A legels kecskeméti reform, prédikátorok között

még a 16-ik század közepén Bálint és Máté nev
papok emlegettetnek , kik közül amaz Török Bálint

által Pápáról Debrecenbe vitt Bálint papnak, —
emez S karica Máténak véleményeztetik, s ezek

c szerint az els magyar reformátorok közé tartoz-

nak '^); 1594-ben említtetik „Mihály ?tram. az prédi-

kátor^^ '^) , ez belybeni származású Kecskeméti
Végb Miliály volt, ki mint nevezetes lelkész fcn-

bagyta emlékezetét a régi zsoltáros könyv 55-dik

') S;iroKi)at;iki fiizntf^k. T. 1858. 77. 7H. Ijip. — KccskcnuHi ProtoHtans
Kilzlöiiy. I. fú/.. ÍHr>H. K). .17. I;ip.

'') HárfiHpafaki l'iizcfck. I. 1858. 7iJ. 7.!. l.'ip. KccsKniK-li l'r()tcsl:niB

Közlöny. I. fiiz. lHr,H. 'II. laj).

') .Tfí/yziik'iiiyv U7. lap.
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szjíma ulatt líltal.H s/ATkctíZtett ciickljfii , mint a vcrs-

íVJck nevét elötüntctik 'i: l '»'J.S-baii „Tóbids uram

iizprvdikátor'*^)', löyO-bcn „JWJikdtur uram Tóbiás

uram" ^. — l()UO-ik és iicliány következ cv alatt

Húzás Miliilly volt a retoiiii. lelkész, mint nuír a

73. 74. 1)4. és i)G-ik lapokun névszerint kimutatva

van : ez a közbejött orszá«í:o8 veszélyek miatt ekkori-

ban szétoszlott tolnai reform, oskolából költözött ide,

melynek tanií^iiz«i:atöja volt, liilietösé«í szerint fia

lebetett Keeskeméti Búzás Balázs erdélyi

reform, pii.spöknek, annálfiíj^va ezt is leszármazási

viszony kötötte a városlioz *). Némelyek azonban

méí,^ 1598-dik évrl Varga Balázst és 1600-dik

évrl Szegedi Lrincet keeskeméti prédikátorok

közé számítani kívánják — helytelenül; mert ez a

következ hibásan pontozott bejegyzésen alapúi

:

1598. ,,Törö János találta meg egy lovát Baj-

iéig Jánosnál : Tör János meg esk'átt Bizonysági

Szönyön lakó Vargha Márton, Várasunkheli Tisz-

tösségbeli szömélök Nagy László Egyöd Pál : Az kitül

penig vötte Tórö János, Móré Miklós szönyi, azok

Íjs mind bizonysági , Barbély János penig vötte Döb-

röcönben Kerekes Jánostúl íllyeii Jámbor szi}mélyök

eltt úgymint Szabó (iáspár^ Szélös Fétör, Tóbiás

urain az prédikátor Vargha Balázs. Az

lónak az farán bal felöl biliege illen 8 vagyon az

csípn alól hátul, kabla ló (kanea), és az város eldtt

reá cskütt Tórö János és hitivei vötte el az Várass

') Sárospataki füzetek. I. ltó«. 76. lap. - Kecakeméti Prot. Köilöny.

I. mz. 1868. 44. lap.

*) Jejrj'zököiij'v 1 10. lap.

*) Jeg)-zokönyv 368. lap.

•) Kecakcnn'ti I»rot. Közlöny. 1858. I. fU». 44. lap.



118

Gylésében."— (Jk. 210. lap.)— A ritkított szavakat

hibásan olvasta egyik mit századi jegyz s ezt írta

a lap üres hézagára : ,,1598. László Ferenc föhirósá-

gdhan Varga Balázs volt Prédikátor", holott a hiá-

nyosan pontozott szavak így levén olvasandók:

„Tóbiás uram az prédikátor, Vargha Balázs" —
világos , hogy ekkor Tóbiás nev volt a prédiká-

tor s az ö neve szintiigy, mint Varga Balázs közpol-

gáré, csak a tanúk között szerepel. — A Lrinc
nev prédikátor pedig úgy említtetik, mint Szeged

városbeli lelkész , kitol a város bort vásárol ,
—

ngyanis: 1600. „Szegeddül Olcsai Gergöly m'ly bo-

rokat hozott ennek 4 karika fáját (\\0Yá6]ú\) atta

Lrinc Prédikátor flór. 26. den. 10." — (Szvk. 89.

lap.) — És alább: 1601. „Szegedi Lrinc Prédiká-

tornénak elször attunk vala boltbér féle pénzt fl. 6.

Ismég sz. István napján új szrént attunk 3 bor

drrát.^'— (U. o. 108. lap.) — Tehát nem Szegedi
Lrinc volt ekkor kecskeméti prédikátor, hanem

Lrinc nev volt a Szeged városi református lelkész,

kitl a város bort vásárlott.

Valószín, hogy Bzás Mihály az elszéledt tolnai

oskola igazgatója volt, midn kecskeméti lelkésznek

meghivatott s tanítványai nagy részét is magával ide

hozta '); valószín továbbá, hogy azon György
d c á k '^) és István mester, kik fiuitcbb a 74- és

75-ik lapokon községi oskolatanítókiíl felfogadtattak

,

nem éj)en csak bclíízésre oktatták a kecHkcinéti ifjií-

Hágot, hanem a ])olgári életpályán legszükségcsb

') Kí!CHk(;in<'ti l'iot. Iviízliiny. iH/iH. I. fii/,. •!;'>. Ijip. — Egyházi Alni.iii.ik.

1H;j«. 77-8'-'. lap.

'') E/, volt I*(!Hti Oy/ir^y, l<t'HriIi!» vcrcHiii.irti ii;i|) <'h lO'iS-lmn liara

iiyai HUiicriiiUmlciiH. KrcHkcimHi Tiof. Közi. \>^.W. I. f)!. lap.
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tamiliiuinyok fliuidáHávnl íh í'o;flaikit/.tak. iiiiu-ii iiia-

^\ arázható a/.(Mi k«"»rülin(-iiy , liit;;y a kecHkiMiirti

K-t'onn. ^yinnasiuin s/akadatlamil IWí/áH Míliály

l»tki»líi»zi'8Í icU'ji'tiil , va;ryi« KiOO-dik évtoI luizza le

lliiiáll.ísáí . iiiiiiii van, lio^^y Ki'cskcindtfii a ji'«»:yzi»-

Uiiiiyvi'klK'iii hc'ji'^íyzi'st'k ijraznlána szerint, mindig

na^ryobb szánni irástndó jMtlpimk s a ki'tzsi'^ifi idöljá-

rók átalában érti'lnit's i-inluTtk voltak, é% onkolai

nn'vi'líst'jr^i'l líiríak. Annak biztniyítására, lio^íy mind

a római katlndiknsok , mind pfdi<r a reformátnsok

r;ryliázk«>/.st'^^('n('k az akkori foi^Mlomlioz vh sziiksc'í^-

lu'Z kójK'st vcdtak tanintézetei, melyekben nem esak

oskolás gyermekek, hanem diákok nyertek

oktatást, — legyen elég itt egyelre felütnöm az

lG4-dik évi számviteli ki'»nyvet, melynek 137-dik

lajjján: „Az Deákok az ktt ftlröl cantálni jua'n

wltHuk (len. 9ó.'* — és a 149-dik lapon : ,Jfem a:

Enekts J) edkoknak attunk den. 76'." bejegyzések

találtatnak, midn alkalmilag a tanulók a városházá-

nál a tisztviselket énekléssel megtisztelték. — Ta-

gadhatatlan ugyan, hogy a 17-dik század lefolyása

alatt keeskeméti származású itjakból elállt ama szép

koszorú, mely a magyar reformátziónak méltán díszére

>zolgált, mindenesetre a debreeeni fosk(d;iból került

ki. s magasb tudományos miveltségét külföldi egyete-

mekrl hozta, de aiuiak veteményes kertje a keeske-

méti oskola volt, kiket ime névszerint elszándálok

:

Keeskeméti C\ János, 1593— l<ln7. ungi

esperes és ungvári lelkész.

Keeskeméti Elek János (Johannes iVlexis

Keeskeméti) 1609— 1G18. sárospataki tudós lelkész,

ki Dániel próféciájára tudományos értekezést írt.
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Kecskeméti M. János 1610— 1635. a szatli-

mari oskola tanára.

Kecskeméti Máté 1610—1629. szatlimári,

1629—1634. debreceni tanár.

Kecskeméti Mihály 1634—1637. szatli-

mári lelkész és kerületi superintendens.

Kecskeméti Miklós 1 638-ban váradi tanár.

Kecskeméti György 1638-ban nógrádi

esperes.

Kecskeméti Kincses István 1694—1696.

szaíhmári tanár, 1696— 1699. szathmári lelkész és

superintendens.

Kecskeméti György 1704. ntán debreceni

tanár.

Kecskeméti Szabó János (Johannes Sar-

toris Kecskeméti) 1681— 1722. kecskeméti kerületi

esperes és nagykörösi prédikátor. ')

A kecskeméti reform, oskola tanárai átalában

jeles készültségtí s utóbb többnyire kitn állásra

jutott férfiak voltak; köztük a 17-dik századból két

helybeni származását ismerünk, úgymint

Kecskeméti H a 1 y g a t ó Istvánt, ki késbb
halasi lelkész lett, — és

Kecskeméti Böddi Istvánt, utóbb itteni

prédikátort. '')

Végre megemlítem Kecskeméti Varga Já-

nost, mint a városnak a 17-dik század közepén volt

helybeni származáHÚ jegyzetét, ki a szappanos céli

') Ktnbcr Pál : IIÍhí. IOccI. Reform, in IIiuijí. ct 'I'iiiiiHHylv. Kiadta riüiiiiu'

I72H. uz r,7(i. r,HH. r,<.)7. co.'t. cic. ci?. c.ih. (íih. í\x.\. ("..'M. (i.'ík. {\í,\.

l;i|)okoii. — K^yliá/i Ni''Vl;'ir.i .1 dmiani. liilv. v.ill. cnyliAziit riilcdu'k

\HiH. .'14. lap.

"J Kccgk<'liii'ti l'iol. Kiízl-iiiy. IH.S.H. I. iTu. r,l. lap
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8£abályuí kiaiiváityozáMáiiál iizon kur Kzokána bzcrint

fldiúküHÍlíílt neve inelit? clüut^íil Bziilünílde nevét

illcHztvén, í^y írtii luiij^Ut : „JohanneH Suttori 8

Kcfökcméti." ')

vm.

A protestáns valliU ktltt kezeset, hazÁiikbani elo-

lialadiUíit es kecskeiut'ten elterjedésit tár^^yiizo váz-

lat szolgáljon íiulomásúl azokjiak , kik az ekkori val-

lásmozgaliuak türténehue'vel tüzetesen nem foglal-

koznak; most a reforniátzióval szemben a római

katli. vallásról s átalában mindkettnek helyi viszo-

nyairól fopik szólani.

Hazánk törtenetének fóliiletes (dvasója is me«^-

rendiil a „nemzeti nagy létünk nagy temetje
Mohács" sírhahuainál, hol a király, 2 érsek, 5 püs-

pök , 28 zászlós úr , 500 fnemes és mintegy 22 ezer

fegyveres alussza rök álmát, mint az elhamarkodott

ütközet áldozata. Ennyi fpapnak a moháesi üíközet-

beni eleste niigy esapás volt a róm. kath. egyházra

épen azon válságos idben, midn a hitújítás tanai

az egész országot elárasztottiík ; ezt azonban a bekö-

vetkezett események még súlyosbították. Véleményem

szerint igen hibáznak azok , kik tüzetesen János

királyt kárhoztatják azért, hogy megengedte némely

(•rszágnagyoknak , mint Perényi Péternek az egri

,

Török IJálintnak a nyitrai , Cibak Imrének a váradi

,

Bodó Ferencnek az erdélyi, Perusies Gáspárnak a

Csanádi, Szerecsenyi Jiúiosnak a pécsi, liakics Pál-

nak a g}'ri püspökség birtokainak s jövedelmeinek

*> Oklcvéltif II. köt. 60. kz.
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letartóztatását, és így azon egyházmegyék fpap

nélkül maradván , ez által a hitszakadás terjedése

kellképen nem gátoltathatott; — ezt közvetlenül

nem János király, hanem az ország szánandó álla-

pota idézte elö; nem jelentett az egyebet annál, mint

midn a magyar király azon jogát élvezte: hogy a

megürült fpapi javadalmak jövedelmét ideiglenesen

megtartván , a püspökséget betöltetlenül hagyta ;
—

akkor ugyanis az ország védelme, a nemzeti önál-

lás megmentésének nagy eszméje ügy kivanta, hogy

a király ama püspöki jövedelmek élvezetét világi

országnagyoknak ideiglenesen átengedje, azért, hogy

ezeket a honvédelemre, zászlóaljaiknak kiállítására

s fentartására tehetsekké tegye , — és ha közülök

egykett ez átengedéssel kapcsolatban volt köteles-

ségét kellen nem teljesítette is, a többirl fényesen

igazolják hazánk akkori történetének szomorú lapjai

az ellenkezt. Sokkal többet ártott ez intézkedésnél a

rósz példa, mely abból származott: miután ugyanis

I. Ferdinánd ellenkirály hasonló átengedéseket tett,

némely hatalmas urak önkényesen gazdálkodtak az

egyházi birtokokban, a papi jószágokat elfoglalták,

a szerzetes klastromok birtokait elragadozták , elany-

nyira, hogy a régi egyház egészen gyámol és védfal

nélkül maradt. — A váci püspökség , melynek ható-

ságához Kecskemét tartozik, egyike ama szerencsét-

len egyh;ízi méltóságoknak, melynek nemcsak terü-

lete, hanem minden birtoka török uralom alá jutott, s

ezért a mohácsi gyásznap után bekövetkezett níásfél

Hzá/:iil alalt a váci ]>iÍHj)ök(>k e címet jogszcríí j<")vc-

delmcik elvezete nélkül viseltek, ekkor ()kct folyvást

cgyliá/nicgyí'jíiki'tn kÍNÍíl, jolib.íra mint cs/k'rg;uni

,
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iiyitrai, |K»/.s(Miyi. Mv^y szrpcHi pn-poKtokat 8 iumii

ritkiiii királyi korhitiiokokut tahiljiik. mely liívatal(»k

jöviMlcIme sajiít Bzeiut'lycö kitartjisukra Í8 alií^ volt

cli'^i'iuK) . iioinlio«!:y abln'il pnjniiivfUk^t tarthattak, í'h

e'ryliá/.iiu''ryi'jilk iníiiyálian ft»paÍK/t<>ri kí'>ti*IrKH»';írik

torhcit tiljcsíllifltL-k vitliia. I^^y titrtéiit a róin. katli.

vaIhÍ8 luxgy hiítráiiyaíra , liojry kivált a török urahna

alá jutott t'íxyliáziiK'^íyi'kbcn . kcllö ki'pesst'íjü lelké-

szek nem voltak, e tisztet iia«xy(»bbára viláj^fi v^yé-

nek, ^yuevezett „liccntiat U8"ok teljesítették,

kik eleg:en(lö tudományos képessé{j:^a*l épen nem , a

vallás ma«íasztos ililetével niéji: kevésbé bírtak , de a

felavatott lelkészek ily nagy me«^fo«ryatkozásában

szükség volt rajok, hogy legalább a szülötteket meg-

kereszteljék, a nsülöket összeeskessék s a halotti

szertartásokat végezzék. ')

E közben képzelhet : niikép a törí'ik uralom

alatti országrészekben, hittani tudományos készült-

ségen kivül egész oda adó buzgósággal müködö pro-

testáns lelkészek mellett , mily alárendelt állás jutott

egy róm. kath. lieentiatusnak s mily széles alkalom

nyílt a lelkész nélküli kí>zségeket, részben vagy

egészben, a különben is nagyobb lelkiismeret sza-

badsággal keesegtetö protestáns valliU részére meg-

nyerni. — Keeskemét elkel Viíros volt, a népesség

létszámának mintegy fele még a 17-dik század ele-

jén is a róm. kath. vallás híve maradt, és plebánuso-

kat szereznie esak nagy bajjal sikerült, míg ellenben

a református felekezet folyvást jeles j»rédikátorukkal

bírt 8 fél századnál tovább a város egyik földesura

,

') Kaxy. IlUt. Kíjnii Hunt:. Tt>iu. I. paj;. -'20. — Toldy Fcrvnc : A ma-
gyar ncmu.-ti irudiiluiii lúrU!-nt-te. II. 77. §. 111. IIC. §.
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az ekkor még reform, vallású Rákócy fejedelmi

liáz különös pártfogásával dicsekedett, és annak

egyik tagja I. György fejedelem 1641-ben a kecske-

méti reform, egyházat egy szép haranggal is meg-

ajándékozta *). Mindemellett nagy tévedésben van-

nak azok, kik azt állítják, mintha Kecskeméten
a reform, vallás annyira ert Yett volna,

hogy a róm. kath. egyház már plebánust
sem bírt maga erejébl tartani, és 163 3-

ban parochiája üresen maradt^); városi

jegyzökönyveink egészen ellenkezt bizonyítanak:

az 1633-dik évi számviteli könyvben a községi

korcsmák kezeltetésénél feljegyezve találtatik: „Az

Prédikátornak 2 pintet , az Mesternek 1 pintet.— Az

Plébánosnak 2 pintet^ az Mesternek 1 pintet.'"'' (35.

lap.) — „^2 Prédikátornak 1 pintet^ B. ü. (Biró

Uram) az Plébánosnál lévén 16 pénz áráh^^ (36. lap.)

— „Az Pápista Pátereknek 2 pintet Karácsonkor.—
Az Körösztyény Prédikátornak s Mesternek Kará-

csonkor 2 pintet.^^ (42. lap.) — „Prédikátor U. betegh

lévén 2 pintet. Az Plébánosnak 1 pintet.^'' (44. lap.)

— Az 1634-ik évrl: „Az Pápista Papoknak 16 pénz

árát. Ismét Ecclesia számára, midn Prédikátor ura-

mat hozták 14 pintet.^' (4. lap.)— „Pünkösd Innepérc

az Prédikátornak 1 pintet. Az Pápista Papoknak is

2 pintet}' (6. lap.) — 1639-ik évrl: „Attunk az Plé-

bánosnak Hedecíma pénzt Jlor. 6. den. 50." (Szám-

vitelikönyv végs hi])ján.) — 1640-rl: „Az Scdcci-

mát n/f'fj// fizetén Püspök Uramnak attunk Jlor. 6.

den. .00." (1.00. Ijij).) „Az Páternek meg fizetvén az

') Okl(!V<'lt:ir II. köf. .H. hz.

') roIk-Ar Mihál} : KKyliá/.i Aliii.iii.ik M. 1 1( (
(

'. \l,[l, U\. I;i|i.
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Seileciindt, othmk jlor. 0. dm. .^>/' (163. lap.)

—

l(>41-ik é\'rö\: „Püspök Uramnak fizettihtk az SeJe-

rimára Jior. 6. den. 10. Plébános Uramnak is Jior.

a. (ien. /<)." (199. lap.) 'j. lY^^5l"ez <5vbcn MartíUi

(íiTíTolv szolíJjija oll(»pv;ín a IMclíánus paláKtját.

tV.li»íít' a városi taiuics fcii\ ít«» Íteletet mond. (2(>2. lap.)

stb. — Ignz iipyan , hog:y ekkoriban már csak lej^nia-

L^yol)!) bajjal lehetett e vidékre róin. katli. lelkésze-

ket nyerni s ezért l(>37-ben — tehát juval 1633 után

— folyamodott a keeskeméíi róm. kath. ejryliázkoz-

séjr a Jezsuita szerzet fi'tnitkéliez Najryszonibatba

,

elterjesztvén , mikép azon szerzetbid ide rendelend

lelkész részére a paroehiát kész átadni , azon föltétel

mellett, hogy onnan aztán plebánussal folytonosan

elláttassék; de azon tagadó választ nyerte, hogy a

szerzetesckbeni nagy fogyatkozás miatt rajok számot

ne tartson, hanem a ferencesekhez forduljon '). Id-

közben, mint a fenebbi adatok igazolják, a kecske-

méti róm. katludikusok még ekkor is fogtak lelkészt

8 paroehiájok nem volt üres, mi annál bizonyosabb,

mert ámbár 1642. és 1C43. évekrl jegyzkönyveink-

ben a ])lebánusrl említés nincs, ugyanazokban emlí-

tés a prédikátorníl sincsen , ez tehát nem dönt érv

az ellenkezre, mivel íizon évi jegyzkönpekben

szembetn hiányok mutatkoznak: de már lG44-ben

kénytelen volt a kecskeméti róm. kath. egyházközség

esakuirvan a ferencesek szerzetéhez fordulni, melv

') Ax itt megc-mlitett „Püípök Uram" volt Pak»i György ekkori

ktx<kenn.-ti rvfor- ' " '••' • --^ ' -' ^ - • /i Név-

tár M. DC'CC. X > f|,T-

hizkerlilft iiv. . .- .;..:. :...:..... . lap.

—

Sirospataki f . t k 1»Ó8. l. 70. lap. — KecKkeméfl t^ot. Köxlöny.

1868. I. 4Ó. la;i.

^) Okleréit II. köL -i. az
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még iigyanazoii évben a megliivást szívesen elfogad-

ta , a kért szerzeteseket rögtön kiszolgáltatta s azok-

nak itteni megtelepedésüket 1647-ben mind Lippai

György esztergami érsek, mind pedig Hosszútóthi

László váci püspök megersítvén ') , azóta sz. Ferenc

fiai 1772-dik évig egyedül viselték, azután máig a

váci egyházmegyebeli plebániisok mellett lanka-

datlan buzgósággal viselik az egyházi szent szol-

gálatot.

A reform, egyházközség irányában már eddig

néhányszor elfordult „Ekklézsia" kifejezés azt

bizonyítja, hogy ezen felekezet önálló egyházközségi

szervezettel bírt; egyébiránt, hogy azzal szemben a

róm. kath. felekezet sem volt egyházi minségben

szervezetlenül, a városi jegyzökönyvek igazolják;—
itt ismét a számviteli könyvre, és pedig a községi

korcsmák kezelésére kell hivatkoznom ,— az 1634-ik

évrl 33-ik lapon bejegyezve találtatik: „Az Ecclesia

éppen megfizette ez esztendre kihordott bornak az

árrát úgymint flór. 43. den. 14. Az Pápista Ecclesia

is éppen megfizette ez esztendöheli hordott bornak az

árrát flór. 19. den. 31."'^) És 1685-ben, midn a

város Koháry István földesurának a Tököly fogsá-

gábóli kiszabadulásakor egyszerre 800 aranyat fizet,

a reform, egyháztól 200, a róm. kath. egyháztól pedig

100 aranyat k()lcsönöz. (362. la}).)

A két vallásfelekezeti egyházközség között már

száz évet meglialadott szép egyetértést, a valhisi

•; Oklíívrlt. II. köt. H. ('h 9. 8z.

') Itt u kiH KkkI(''ZHÍa rrszt'-ri! Iiitcllii'ii kilionlolt lior iii(Miiiyisr;,M' kr>/,('i(t

;i/i'rt imifafkozik (! ii;i(,'y kiilíiiihsO},' : iiicit ;iz ,,i'irv;i(S(ii;'iliiiz" (clliii.sz-

iiált bor íh rz úton HZfrcztctctt be, luiiit a azáiiivitrii könyvök cvröl

évre liizoiiyltják.
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iiillmz«»:úi*ií«í: i'jívpár í/.luii im-^íiiij^ntía , de :i nzcreii-

st-s kiejryenlíti'8 a ii'g:i jó viszonyt uíc^ iiikiilib

szilárdította, — Jejryzuköiiyvi'inkbi'ii i^ri^'n Hok Hajait-

}<Á^os kifiJo/A'K inuíaíja. li(»;;y ekkorilian a jcf^yzíJi

tollat tüblMiyiro protcstaiis kezek íor«í:attjik » ez illlo-

másra eiiibcreinktt a debreceni íV)osk(»la képezte,

innen ama kifejezések: „Ihizás Mihály Prédiká-

ic»rnnk, Gerp:öly pápista pap"; — „Az jiápis-

ta l*átcr, az körösztyény Prédikátor" stb.; de

sem az eíryházki»zséf*'ek mint morális testületek, sem

a lelkészek mint ma;!:ánosok, egymás irányában bán-

talmazásra nem boesátkoznak , söt a már említett

közös kitüntetések és javadalmak megosztásában

annyira mentek, lioj^y az országos törvény szerint

egyedül a róm. katli. megyés püspököt mint fópász-

tort illet paj)i tized járulékát, a lielybeni lelkésznek

kijáró tizenbatodot is (Sedeeimát) Keeskeméten a

róm. katb. és reform, lelkészek egymással megosztva

közösen szedték. Hazai törvényeink szerint, — az

1848. XIII. törvényeikk által megszüntetett — papi

vagy püspöki tized jövedelmével azon kötelezettség

v(dt kapcsolatban, hogy ennek élvezeteért a megyés

tV»i)ap a községet alkalmas lelkésszel ellátni tartoz-

zék 'j. Keeskemét város a váei püspöknek a török

uralom egész korszaka alatt folyvást fizette a tizedet,

szintúgy mint magyar íoldesuraiimk a eensnst, és

IVstmegyének a báziadtU. Föntebb a (I'j-dik lapon

idézve vannak az l»!<i 1-dik évi jegyzkönyv szavai,

midn a váei püspök hajdúi megjelennek a tized-

') A papi tited, mint a ki' • -? t ilr.il K.-ii'it liis/ním i.niif n.i >/ A' .!."k!

ji-ltfutckfuy jüví-dckii.

pct jáUsrotL EiTol « k

fog nyvjtani.
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pénzért s nyargalót vesznek a városon; 1602-ik évre

a nyitrai káptalan eltt egyez a város kiküldötte

Radovics Péter váci püspök megbízottjával a tized-

váltság iránt '); késbbi jegyzökönyveink, tüzetesen

a számviteli könyvek, a püspöki tizednek évenkinti

rendes kiszolgáltatását igazolják, Kecskemét e rész-

ben is azon szerencsés helyzetet élvezvén, hogy a

tizedet soha természetben nem fizette, — 1651-dik

évtl kezdve pedig szakadatlan sorozatban bírja levél-

tárunk e tizedváltságról az eredeti nyugtákat, melyek

többnyire kikötik, hogy a tizenhatod vagy sedecima

a helybeni plebánust illesse , — ime a legels fen-

maradt eredeti magyar szöveg nyugtának másolata,

— megjegyezvén, hogy a következ évekrliek

nagyobbrésze is magyar szöveg , de némelyek latin

nyelven vannak szerkesztve:

„Én Szeghedi Császár János Pap , Nóghrádi Plé-

bános, Váczi Püspök és Szepesi Prépost Tarnóczi

Mátyás Uram e Nagyságba Vicáriussa, Jószághá-

nak Gongyaviselöje és Árendátora. Adom értésére

mindeneknek az kiknek illik, hogy árendáltam Pest

vármegyében Kecskemét nev Becsületes Várost

ugyan maguknak pro hoc duntaxat Anno, cxceptis

S c d e c i m i s , in omnem fortunae eventum ct casum

flór. 2ÍJ0. Melynek nagyobb Ersségére és elhitclérc

attam ez pecsétes Quietantiamat. In Presidio Neoghra-

diciisi Die 13. May Anno 11151. Idem qui supra

iii))ji;i. (Pecsét).

J;ír mellette egy persiai sznycgh, és kézi Aján-

dék ('si/iii;i, N'agy l*a))UCH és halak is. 'I'avaly m/

'; OklcvóKár. I. köt. 21. hz.
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Szüiiye*;li í'l inaratt volt, ino8t ;izt íh UR>{;h luizták,

azért iii'iu rcKtál." ')

A tizenhatod tehát törvt^iiy fizerint ík a róni.

kath. Klkt'sz ilh'tiiu'nyc lett vnhia ; de KeeKkenu'teii

az. feiiteM>iek szerint ket e^^yeidü részhen aihitott ki

H }>lehánu8nak en retorni. prédikátornak. I^y szedték

azt u ferenees atyák heteh*|)iih*.se ntán Í8 tíz éven át,

jíéhhíiil az l(í53-dik évi számviteli könyvhéti: „//cm

Prtdikátor Uramnak a ttani lutgh az Scdecima vatjy

quarta Péiizt tior. 7. Itcm az liardtoknak is fior. 7.**;

azonhan a ferences atyák nje^erösüdvén a paruehiá-

han, egyházuk jo«^ait visszakövetelték, a templom és

melléképületei iránt viszálkodást kezdvén , a két val-

htófelekezetet perre fakasztották. A lelkészeket illet

tizenliatoddal, mint a j)üsp(»ki tized járulékával

könnyen elbántak, mert azt e^nliázi felsöbbsé{.riik útján

a predikátortiíl közvetlenül elvonatták; l(j.'>4-dik

évben n^i^yanis, midn a város megküldte a 200 forint

püspöki tizedpénzt , azt a Sedecima nélkül a ])üspöki

megbízott fel nem vette , és így a Viíros annak tize-

tett a tizenhatoddal együtt 274 forintot, a kétszeri

utazás pedig "J
'
^ tallérba került, — ime a jegyzö-

kön)'^' szavai : „Az Arendátornak Kóyhrádban Boros

Janóstul küldöttünk költségével együtt Tall. 176. Egy

szönyegöt vöttüiik Oroszlán zsidótúl az Arendátornak

Tall. /2'/j. — Az Arendát hogy Kóghrádban el nem

akarták veniii az Sedtcima nélkül, azt megh küldvén

Boros János és Szappanos Gergelytl az jlur. 14. —
Tall. 9 költségében %." (110. lap.)— Söt ide írom a

püspöki megbízott nyugtáját is, melyben világosiUi

') Eredeti m váitM levéltirábaa.

Kecskrmft v. tört. II. kot.
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írja, hogy az általa felvett 274 forintból a püspök

14 forintot a kecskeméti ferencesek részekre utal-

ványozott :

„Ego Petrus Korompay, Eeverendissimi Domini

Mattbiae Tarnóczy Eppi Vaciensis , Praepositi Poso-

niensis etc. in spiritualibiis Vicarius et Decimarum

Arendator. Fateor et recognosco
,
quod integi'am De-

cimam Oppidi Kecskeméth in Comitatu Pestiensi

existentem: Frugum, Vini, Apum, Agnellorum, et

aliariim rerum decimari solitarnm
,
pro hoc dantaxat

anno modo currenti, in omnem fortunae casnm et

eventum, ipsis Oppidanis, in et pro florenis

d II centis septuaginta quatuor, et iino tapete

persico bono, arendaverim et vendiderim, ex quibus

praefatis florenis florenos quatuordecim annu-

a t i m P a t r i b u s F r a n c i s c a n i s Kecskeméti-
ensib^us persolvendos Reverendissimus Dominns

depntavit. Super quibus praefatis florenis eosdem

Oppidanos reddo quietos. Actum Nogradini 30 Mai

1654. Idem qni supra. mp." (Pecsét). ')

A templom iránti panasz Vesselényi Ferenc nádor,

mint a városnak egyik földesura elibe keríílt, ki mi-

után a külön panaszkodott felek folyamodványaikra

kibocsátott rendeleteinek kell sikerét nem tapasztal-

ta, mindkét felekezetet, meghatalmazottai által maga

elibe Pozsonyba idézte, liol azok a t('m])lom, sekres-

tye, ciiiterom és ezek közös kerítvénye inínt a nádor

eltt ki('gy(!ztek, az egyesség ünnepélyes okmányba

foglaltatott, és KJ.OS-dik évi Február 'J.O-kéii nádori

liivatah)H pecsét alatt Iími kiadványozva, mely erede-

') En-dcfi n v.'iioh l(\<'ll:ii:ili.iii.
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libeii inai^ ié a reform. íjj^yluíz Icvéltiírában rizte-

tik 'í; (le a tizenhatod a predikátortúl vi^óazcn vÍ8Z-

Kzafo^lalva maradt.

Kzen túl még ejryaz^ír lilíjuk a kt^t valhUfeleke-

zetct vÍ8zálk<uIá8l)aii, mely kTtzttik akkor íh Hzcrcn-

c»és kieíryeiilítéssel fejeztetett be. Hi78-ik évi öazini,

szent Ciál ünnepe utiini napon lOktober IT-kén; a

rt'form. j)aplak fel;:yiíjtatván, arról a ferencesek kla»-

tn»ma, öreg ktemploma, ennek kerítésében volt

reform, fatemplom és a város nag:y része elé^^ett ').

A rom. katli. ejryháznak minden ep:yb;ízi készlete oda

lett : templomi edények , öltönyök és anyakönyvek

porrá égftek; a néhány év eltt dulakodott éhség és

döjjfhaliU a lakosokat mepitkította ,
javaikban elfo-

g:yasztotta, most tehát a templom, klastrom és osk()la

fölépítésére tehetetlenekké lettek , ii<j:yanazért még

azon évi November 5-én kelt ünnej)élyes engedmény-

nél fogva mindhárom épületet átadták a sz. Ferene

rendén lev szerzetes atyáknak, „hogy építsék a

Templomot, Uezidentziát , Iskolát a magok alamis-

nájokból , — és — áldással bírják , — valameddig

csak egy is marad Tisztelend V. Franciskánusok

közül Magyarországban." ^j — A reform. hí\ ek fa-

') Oyevrlt. II. k.'t. 11. ^z.

*) E tzvész napja a k«i!.k>nit-ti Ic'm'v'i'j*' ^171? * fffimi anynki^Sny^bíii

lev6 B mintegy 4«> cwil k(-M>bbcn \ít-wk

nromiu hibában t«-t»tik NnMinUr " uruiak

\»4'i. 4tí. lap. — Siirv>t»|i. fu/tUf t.

Köilrtny. ISSS. I. 40. l;i|>. : im;- 1

kezdftt, anoálfug^va axz^tl í-í;> i . r.' r^m >

könj-v eU-ji'U oha»hato J< í:}i< '• rtt^nt az „A n i i

Virgln«rolC7 8. uj«*n»«?Uciuiiri i'ieimmediatupxoí ne-
tutu taurti (.íall i."

•) Okievélt. II. köt. '.'O. ii. - »•-> t.....,vf in-,|,<i Vince latinból ma-
gyarra funlitva közli » aii l.« a tutvéax UkL 11 -^n

lArtént, mint föntebb kiu,- -i .. , _ -. ^el ueui lehetett M«nt
Mihály havának &-ik napján t^tS^pC. 5.t kiadványozva; hanem urnt

9*



temploma is töbííl kiégett, s ok annak helye'n, a régi

rom. kath. ktemplom kerítvényében másiknak építé-

séhez készültek. Nincs bizonyos adatunk reá, vájjon

a rom. kath. felekezet adta-e az els lökést a reform,

templom eltávolítására ; de azt tudjuk : hogy a város

egyik földesura, a tudományos miveltségü s buzgó

rom. kath. Koháry István füleki várkapitány értesül-

vén a város szerencsétlenségérl, mindkét vallásfele-

kezetbl kiküldött elkel polgárokat rendelt magá-

hoz s azoknak és általuk a városi községnek atyai

intéssel lelkükre kötötte, hogy a két templomnak

egymástóli eltávolítására kinálkozó alkalmat felhasz-

nálni siessenek. Intette a városi községet, hogy a

reformátusoknak oly alkalmas helyet adni igyekez-

zék, melyen azok egy lij templom és kerítése felépí-

tésére épen annyi tért nyerjenek, mint melyen a régi

ktemplom kerítvényével együtt fekszik, s azon épí-

tend líj templomukat szintazon szabadalommal hasz-

nálhassák , milyennel a régi fatemplomot használták.

1679-ik évi Január 13-ról szittnyai várából levelet is

bocsátott e tárgyban a városi községhez : „akarnám

— írja ebben a derék földesúr — ha ezen Írásomat

oly jó értelemmel vennétek s ismernétek, az mely jó

szándékkal s csendes megmaradástokat kivánó igye-

kezettel írom s adom éltökben." Hosszas rábeszélé-

sét pedig emez erélyes szavakkal fejezi be : „Azon-

ban hogy az Pápisták vagy Kálvinistáik egymással

ez iránt szóbeli versengésre ne merészeljenek fakad-

ni, parancsolom ezer Arany birság alatt, mind egy

mind más renden levk egymással ne versengjenek,

Aiidr'iH IíMV.-'inak (NnvcnilxT) A ki'ii, v:i>ryÍH m füzvt'-s/.t kövi-tclf r.)-(lik

iiiipon killdt ki;i(lv;'iny<>/.f;itni;i.
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vnjry f;ryniií« vW^u saló tV'iiyetrftöd/A'Hrkkol ne k'íryt*-

iK'k. Kiirucztít H Törököt akiirki is lí^y euilítHi*n

\a«i:y foidííson cl<*> ezen dolo^^lmn, ftji^vel » jónziíjíú-

\al fo«í tizetni." ') Használt a szép szu 8 erL-Iycs

iiitt'zktMk's : nu';r*'íryt'zi'ít a krí t'c'l 8 eíryf88i'^''et

Kiiliárylioz föltoijcszlt'tti'. a ki HíTíi-ik évi Aujíustus

iM-kén Fülek várában kelt rendeletével azt helyben

iiajryvjín, niej^^erösítette. A j)ré(likátorok lakhelyétl

és Császár (Jer«j:ely boltjáté)l fo^va a város pinetjeijj^

terjed téres hely a bels piaeon kijelöltetett az új

teniplom helyéül , melynek terjedelme a ré«i:i ejryház

é.s kerítvénye által eltV»;;lalt térhez mind széiesséí^ére

mind hosszúságára nézve egyenlnek határoztatott.

s az egfyességet jvália<2:yó földesúr ezer tallér birság

alatt meghagyta a városi tanácsnak, hogy azon téren

létez magán éi)ületeket községi költségen kibeesül-

tetvén , az illetket k;írtalanítsa s azoknak új házhe-

lyeket adjon , a róm. kath. egyházközség pedig az új

templom falkerííésének annyi részét, mennyi a régi

templom kerítvényének felét kiegyenlíti, felépítesse,

végül szinte ezer tallér birság alatt mindenkit eltil-

tott, hogy ezen egyesség foganatosítását akadályozni

ne merészelje, „mert az ollyan közönséges jónak

bontogatöja minden kegyelem s személyválogatás

nélkül, másoknak példájára is meg fog büntettetni",

— a vallásfelekezeti községek is egyenkint ezer

arany birság alatt köteleztettek az egyesség megtar-

tására, „hogy így az egyértelem s békességes laká-

sokért, mely mind Isten s mind emberek eltt k<*dves

és dieséretes, várhassák mindnyájan Istennek áldá-

'• Oklevélt. II. köt. -M. sz.
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sát, az városnak épülését, magok csendességét s

gyarapodását." ')

Találkoztak mégis nyugtalan elméj emberek,

különösen a reformált egyház hívei közül, kik a

katholikus földesúr közbejöttével s jóváhagyásával

keletkezett egyességet protestáns védnök pártfogásá-

val is biztosítani szükségesnek tartották, ugyanazért

még ezen 1679-ik évi November 1-sö napján a két

felekezet j és szorosabb egyességet kötött. Ezen

kötés különös a maga nemében, és a város egy másik

földesurának , az elhalt Vesselényi Ferenc nádor test-

vérének, Vesselényi Pálnak, a Tököli Imre fejede-

lem kuruc hadai fvezérének firmája alatt kelt. Meg-

egyeznek a felek továbbra is abban , hogy az j tem-

plom a fentebb kijelölt helyen építtessék s a régi a

kath. hívek birtokában meghagyatván, ezek az j
templom kkerítését egészen saját költségükön fel-

építtetni tartoznak; elismerik a róni. katholikusok

,

hogy ezen kiegyenlítés egyedül Vesselényi Pál ö

nagysága kegyelmébl származik , ugyanazért ök , a

reformata valláson lev atyafiakon fölül kerekedni,

vagy irányukban elsbbséget, hatalmat gyakorolni

nem fognak, st ha valamelyik fél valaha megbán-

tatnék s bárki által háborgattatnék , a másik fél azt

pártfogolni és oltalmazni köteles legyen; ezen szer-

zdés mind az él nemzedék, mind a maradék eltt

örökös legyen s azt semmi szín alatt, még fcls(')bb

parancsra se változtathassák meg. .,Az mellyik rész

pedig akármi gondoliuitó ton, módon, szín és ürügy

alatt Í8 ezen kötést megtörné, avagy éhez örökre

') ()klr\.'|(. II. k.il. ü.'l. HZ.
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iiui;>:át lUMii alkaliiia/ii:í . a/ a si'rtíi fel a/ másik ri-rtz-

ról V7A'\{ köti's rri'jévi'I, kií/iilök \n\ó két ein-

li i" I r If 1 1- II c U (* 1 f ^y lí 8 ;í \ a I . t'H azon kiviil két

ezer arany kiitbi'rrel hiintettetliesHi'nek incíj^, lia pcdi^

ez irájit Trükhöz 8 akárkihez Í8 folyamodnának,

kétsziTCsen . li^^y mint n é ^ y v m h c r h a 1 á 1 á n i's

néjry ezer arany íizeti'sen marasztaltassanak , melyet

az már mejremlített méltóságos Hadadi N'esselényi

Pál kefryelmes és örökös földesurnnk, ava^ry ö na^ry-

sáíía níéltösájíos maradékja , n«í:yanezen kötésünk

erejével, rajtunk kiiliWi és e«íyenkint megvétethesse

saját erejével és hatalmával." ')

Koháry István els rendeletének ellenére a Kees-

kemétiek mind a kuruc vezér , mind a török hatósá-

gok közbenjárását felhasználták; amazt úgy látszik,

az egyesség biztosítása végett , emezt szükségbl

,

mert török uralom alatti község engedély nélkül tem-

plomot nem éjjíttethetett , — és Koháry István ezt

nemcsak elnézte, st helyeselte is, a mint lG80-dik

évi Január 2G-ról kelt rendeletében nyilatkozik,

mondván, hogy azok a köztük keletkezett, és általa

megersített szép egyességet foganatba venni akar-

ván, „mind az Török eltt s mind pediglen más aka-

dályt tenni kiváiiók eltt elvégezték , hogy azon

közöttök lett jó egyesség mind a mostaniaknak éle-

tekben, mind jövendbeli maradékjoknak idejekben

örökre szentül megtartassék'^ , — miután pedig a két

vallásfelekezet újólag abban egyezett meg, hogy az

új temj)lom kerítésének felépítésében a róm. katholi-

kusok által teljesítend munkát ezek két ezer ezüst

"> Oklevélt II. köt. 24. m.
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tallér kész pénzen megváltották , és azt ki is fizették

,

mint ezt a két felekezetnek Fülekbe küldött nyolc

képviselje a földesúr eltt személyesen bemondotta,

— Koliáry ezt is belybenbag-yta s ötezer arany bír-

ság alatt parancsolta , liogy a felek minden kiegyen-

lítési pontokat megtartsanak; továbbá, minthogy a

reformátusokat már a templom építésében sehonnan

semmi akadály sem fenyegeti, ezen rendelet vételé-

tl számítandó háromszor tizenöt nap alatt a pápista

templom kerítvényéböl végleg kiköltözzenek, és új

templomuk építését megkezdeni a fentebbi büntetés

terhe alatt tartozzanak. ')

A kecskeméti reform, egyházközség attól tartván

,

hogy a budai pasák gyakran változó állomásán követ-

kez török tisztek telhetetlen zsarlásvágya ket még

továbbra soknemtí terheltetéssel fenyegetheti; vagy

talán épen a budai divántól utasíttatván , Konstantiná-

polyba,— magához IV. Mohammed török császárhoz

folyamodtak teraplomépítési engedélyért, — s a tör-

vényhez és királyához törhetlen hség füleki vár-

kapitány ,
az a Koháry István , ki elnézte , hogy leg-

els parancsa ellenérc a kuruc vezérhez és a közvet-

len tik'ök fclsbbséghez folyamodtak, a szultánhozi

folyamodást hazaárulásnak tekintette s ezért a reform,

egyházi ehiljárókat maga elibe törvénybe idézte.

Gellért atya , a kecskeméti ferencesek fcinöke szemé-

lyesen HÍetett J^^ülekbe a szigorú várka})itány kien-

gesztelése 8 felvilágosítása végett, mire Kohiíiy líjabb

rendeletet adott, s nehogy az általa kiszabandó biin-

tetéHöcl az cgylulzfelekezetck közti jó viszonyt clmér-

') (tkl.ví'K II. kin. W. h-i.



getiit»v, 8ÜÍ iiikiílíb illiiti'KKc, li(»jry ö, Kolián , iiiint

elt^ib iiyihitkoztitt, }i kocKkiMiR-li rcfoniiáíUHok liáhor-

piUUiU iiein (Hálózza, i'zuk iníiiyaiban u türvt-iiyHZol-

piltatjU száiidckiítól t'laíll«>tt, ittiiictclvc |mraiKöolviíii

az ejryi'K80jfek uu*jí:íJ»rtjÍHiít a kinzabott biiiitcli-Kck

ti-rhi' alatt, i's iiu'^Hia;íyv;ín, bo^^y a n'nn. katb. ft'lc-

ki'Zft által íizi'titt 2(K)(U'züst talK'r t'iu'tkczi'si váltHíííí-

ról nyutrták i's rllennyiijrták állítíaHHanak ki, azok

iTi'tk'tiboii a felekni'l nu'jíftartassanak , uiiisolatbau

jK'dijj^ ü bozzá fi'lterjt'öztessenek. *)

I^^y lapult íVl a kerKkeinéti rt'fonnáiusdk esiiios

íomjiKuna, mely Kobáry en'lyt's ki'»zbfh'i)te nélkül

thuarad 8 iiu'^ ahíii sok ideiig i'«i;:y kerítvcnyben kzo-

ronfif mindkét vallástVlekezet. A most is fenállu ref.

templomban a szószék balján falra fii^«i:e8Ztett tábla

8 a torony bomlokzatán falba rakott klap i^^azolása

szerint, nu*«;kczdotctt az építkezés l(!í50-dik évben,

s a következ bárom véres báboriís évek alatt fejez-

tetett be. Ejryébiránt a torony sudara késbbi épít-

mény, valamint a templom falkerítésének fokapuja

Í8, mely az e«rybáz eímerét jelz pelikánfészek körüli

latin versek 8zerint 174'J-dik é\beii készíttetett.

A templomban felfüfíf^esztett ejrykorú tábla az

építés idejét 8 intézit e tolirattal örökítette: Mennyei

Isten Háziu Esd. VII. v. 23. Melynek fundamentuma

felvettetett ItiHO. Észt. építtetett 1081. 1CH1>. 1(;«3.

véres bábonís Esztendkben, a Kecskeméti keresz-

tyének puulviselések által , kik közül valök K. H.

te becsületes) személyek u. m. akkori lelki tanító

tiszteletes Leüti V. János Cr, Biró Gvörírv, Kalocsa

') Okleréh. n. köt. ^'X ez. - a n.mgta u. o. '.'8. ul
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János, Sárközi Pál, Nagy István, Biró János, Hege-

ds János, Czimbalmos László, Szabó János, Király

István, Szeles György, Sárközi István, Decsi István,

Balog István , Magó Mihály , Kállai László , Horváth

Péter. Gondviselk: 1. Tar György. 2. Körösi János,

Cseh György. 3. Szabó Mihály, Kovács Pál. 4. Péter

János. 5. Varga István, Csedesz György, Kari

András, Dómján István, Szívós János, Kaiiiarás

János, Szcs János, Máthé Kovács, Szilágyi Mihály.

— Pinxit S. Ph. Cs. Anno D. 1684. die 1. Dec.

A torony homlokzatán lev klap e föliratot viseli

:

Aedificium Honori S. S. Triuitatis extructum ab Ecc.

Ref. Kecskemétiensi. Anno Domini M. DC. LXXXIIL
Turris robusta Nomen Jehovae. Libr. Prov. 18. v. 10.

A fokapu fölötti címerjelvény körül az 1742-dik

évet kimutató ezen évversek díszelegnek ,— fölül

:

DILaCerat rostro peCtVs sIC saugVIne fVso

EXstlnCtos refICIt CrVDeLI fViiero uatos.

alul

:

NOS stygIVs serpeus DIra qVos tabe neCabat

VIVIMVs aspersi sangVIiic Christe tVo.

IX.

A nép ajkán sokféle monda kering s néhány föl-

jegyezve is maradt ránk a töröknek magyarországi

uralma idétt a keresztyén vallás irányábani eljárásá-

ról ; (ízek azonban nuilattató adomáknak t()bbnyire

mcgjáijíík, de tiMféiicti ala])pal bírni n(;m bítszanak.

Az lí^ynevezett török levelek több liitellel és na-

gyobi) foiitoHHaggal bírnak; ezeken kivííl a mi kevés

figyclciiiic iii('lt('> ir»il{'ii('li adatot isnieriink , csak
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szi^oni óvatossággal haaziiálhatjuk. nehogy az ellcii-

niomliUok között clti'Vi'dJiink. K körüliucnyböl szár-

iiiazü következetlciiHi'^ tehát arra mutat: liu^y nálunk

a luí c ti^ren történt, nem annyira törvénynek, va^^y

a mozlim törvény helyes alkalniazá^ának, mint e^yes

tisztviselk önkényének , va^y a törvény önkényeH

alkalnmzásának kifolyása volt.

A magyarországi reíörmátziu elöhaladánáról egy

Luther Mártonhoz l/)4.')-ik évben innen küldött levél

szavai ekép értesítenek : ,,a török i^j^azj^^atás alatt sza-

liad(»n hirdettetik az Kvan^ryéliom , elannyira, hogy

;iz Isten különös gondviselésének lehet tartani , hogy

megengedte ennek a résznek a barbarusok általi el-

íoglalíatását , mert jóllehet az errevaló lakosok testi-

képen szolgálnak, de bizony nekik nagy mértékben

tündítklik az Kvangyéliom és teljes szabadságban él

az ö lelkek, melyet a mi királyunk, ha ezen részek

hatalmában volnának, tzzel vassal akadályozna.

Abády Benedek , a ki szép tudományú és fedhetetlen

élelü ember, és a ki ezeltt esztendvel ordináltatott

\'ittembergában , Szegeden , mely a Tisza mellett leg-

gazdagabb és népesebb város, mind az iskolában,

mind a templomban a pasa eltt, nagy kedvességgel

tanít, annyira, hogy a minap egy disputátzio alkal-

mával a j)asa hallgatást parancsolt a barátoknak,

kiket úgy néz mint megannyi Móriókat, és megí'enye-

gette ket, hogy ha csendesen nem viselik magokat,

rövidnap a városb(>l kihányatja." ')

„Egy magyar születés helvét hitvalliUú pap, ki

') Manin collectanca paf;. 122. llagTarorazig legifjabb leiráu Paluf^rai-

náJ IV. köt. 3»H. b|t. — Íme a Wittenbersbl mecérkezett Abádi
Benedekéi ia megtaláltok miat txegedi leiként (Egyet Magrar Lucy-
clopaediiL !. köt. 32. ba«ábj.
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magát latinul Emericiis Zigeriusnak nevezi s egy

német hitsorsosához (1549-ik évben) írja levelét, két

évig s kilencz hónapig hirdeti tanát az alsó magyar-

országi hódoltságokban. Visszatér útjában Tolnán

állapodik meg, a hol két hónapig marad, mint az

egyik templom prédikátora. Oskolát alapít a város-

ban, mert a pápisták még bírják a régit. Némelyek,

úgymond, a Krisztus, mások a pápa hívei. Az új

oskolát 60 tanuló látogatja s a templomot 500 hall-

gató. — Történt, hogy Keresztel János na]3ja táján

a tolnai polgármester , kit itt birónak neveznek , nagy

summa pénzzel Budára ment a császár kincstartójá-

hoz s kérte, hogy engem (Zigeriust) vagy megöles-

sen, vagy zessen ki a városból; de egyiket sem

tudta megnyerni. Ezalatt a tolnai protestánsok egye-

nesen a pasához folyamodnak ez ügyben. Miután a

pasa kihallgatta volna ket, kicsibe múlt, hogy a

tolnai birónak életébe nem került az árulkodás, és

megparancsolta, hogy azon evangelicus hit prédiká-

torai, melyet Luther talált föl, (mert így nevezi ö az

evangelicus hitet) , mindenütt s mindenkinek , valaki

hallgatni kivánj a, hirdethessék szabadon és bátran,

és hogy minden magyar és szláv , a kinek tetszik , az

Isten beszédét hallgathassa és bevehesse, mert csak

ez , úgymond , az igazi keresztyén hit és vallás. ,

a ])aHa , azt is megengedte , hogy Budán is szabadon

])rédikíílliassiík a keresztyéneknek. — Atalán , írja

ZigcriiiH, a tih'ök minden kormányzója s külön(")scn

jogtudósai, kiket kadiáknak neveznek
,
jobban ked-

veznek nckíiidv, mint mások." ')

') Kibini McuKir.ihilí.i Antr. ('(inl'. I. köt. ICi'.). Iiip. - Salninoii l'tn'iiciK'l :

liiidniicHti SzcHilc. N'lll. Köt. IC.J. l.ip.
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„Nem egt*8zeu tíz ('vvcl késbb l'jT-bi-u I liuiv

Pál v^y virágzó protcstaim intézet rectoni T<»liiábaii,

— íífV Vi^gzi levelét : il kell iHineriiiink az iKteiiiiek

bibetetlen rendelését 8 ezért Kzünetleníil adnnk neki

liálát, mert oskolánk annyira \ ir;í;4^zik , a mennyire

esak ü«j:yekezetemt(>l kitelik. A tanub'ik száma oly

nufry , ho«ry alig férnek el két ballgatí'í teremben

,

habár többnyire gyermek ; a nagyobbakbéd is van

mintegy öt^'cn/' ')

,,— a Törökök — 8zembetiinökt'|ien inkábl) ked-

veztek a refonnáínsoknak mint a Katii<tliknsoknak,

— mind azért, mert azoknak templomaiklian, vala-

mint az ö mosebeikban képek nem voltak ; mind pedig

azért, mert azt hitték, hogy azok az ö ellenségükkel

a német Császárral egy valláson levén , nekik titkos

ellenségeik. Nem találtak azok temjdomaikban arany

ezüst készületekre, melyeket elragadozni kívántak

volna. Moseheik mellett meghagyták a protestánsok

templomait. — A Konstanezinápolyi nagy Mufti Kaj-

makánja a budai Mufti , egyebet a reformátusok fó-

j»apjától nem kivánt, esak azt, hogy ha meghal vala-

melyik i)a)), adja tudtára, kit helyébe állított. A senio-

rok egyházvidékeiket a pasák proteetionálisával sza-

badon visitálhatták, — és megparancsolták a lako-

soknak : hogy papjaikat megbeesüljék , fizetéseiket

híven kiadják. — Megtanulván a magyar nyelvet, el-

jártak a reformátusok templomaiba is, és a tanításo-

kat végig hallgatták . azokn'd nagy kedvezéssel szó-

lottak; n<dia találkoztak olyanok is, kik abban meg-

botránkoztak, hogy a református papok tanítás köz-

Salamuu Ferencnél : A toKik uraik. Mag^arorsz. — nud.i|M.sti S*. luU-

.

VIII. köt. 162. lap.
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ben Koriuthnst és Thessalonikát emlegették; miért

is egy pasa a reform, papot meg is intette, hogy neki

ne legyen semmi gondja Korinthusra, Thessaloni-

kára— mert az a török császáré , — ö csak kis

Kocsordot nagy Kocsordot emlegesse. — Budán a

reformátusoknak a török alatt szép ekklézsiájuk

volt, — midn a Kath. templomokat magazinokká,

kaszárnyákká , istállókká változtatták ; — a Sigmond

templomát a reformátusok kezén meghagyták. —
Székesfejérvárra a reformátzio be nem mehetett, míg

a török el nem foglalta, de mihelyt a török kezébe

került 1543-ban szép ekklézsia lett ott. Baranyában

a reformátzio szabad terjesztését Sztáray Mihály a

törökök kedvezéseinek tulajdonította." ')

Ilyetén adatokkal bírunk egykorú és késbbi föl-

jegyzésekben, s míg történetkönyveink tömve vannak

a rom. kath. vallásnak és híveinek török uralom alatti

üldöztetésekröli panaszokkal , hinnk talán , hogy a

reformátzio clhaladását átalában török pártfogásnak

köszönhette?— korán sem. — Ugyanazon Thury Pál

tolnai rektor, kinek levele fönebb idézve van, ugyan-

azon levelében mondja: „A török éjjel nappal áská-

lódik papjaink és oskoláink ellen; mert azt tartják,

hogy ezek az okai, hogy a magyar nem akar törökké

lenni. Nincs oly paj), kit a török meg ne veretett

^()lll;l, kivéve egy magamat. A veretes átalán min-

(l<'iiii;ij) foly, ;i lcgkis('])b okért a liibás talpát lígy

elverik, liogy a )>ör is lemegy r(')la ]\tikor a tr)n")krc

nézve egy-egy harcz szerencsétlenííl üt ki, egész bo-

Hziíjokat mindjárt a prédikátorokon töltik; mert—

'; I':ilii|;cy<'>> : MagyarorHz. li'ifi'iJ.-iMi Icir.iHa. IV. Uíi(. ')H7. lap.
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líjfV inoiiilaiiuk — ük okai luiiult'ii HZi'rciicscík'iiHcp-

lu'k, átkokat IxK-sátviin 6 ellenek az Ihtciilii-/. Ily

váddal Iiároumzor forrták el )ilis|Mik urunkat k kiitiizve

vitték a veHZtidielyre, lio^ry lenyakazzák; de az Inteii

enodálatos módon ine^ndtalnia/á mindannyiszor.'' ')

K^yébiránt sajálla;; maj^a a t«»r<»k törvény sem

\(dt alkalmas arra, ho^^y a keresztyén vállán bánucly

felekezete irányában méltányoH türelmet fejthessen

ki , már esak azon oknál fo^vu is , mert a török e

ítirvényekhid vont mafryarázat alaj»ján , saját vallá-

sára az áttérítést minden ki^^^ondolliató út, mód és

üni^y alatt erszakolta. ,,A vallásos törvények nem

tilijak u;í:yan a más vallásúakkal a társalpíst; de

minden intézmény na«j:y kiváltsá*^okat ad a mozli-

moknak, s mé^ lej^emberiebb vallásos törvényök is,

mely a más vallá.siiakkal való jótékonysá«;ot hirdeti,

bizonyos szánalom nevében rendeli azt : ,„,elé^ sze-

rencsétlenek ez örök kárhozatra Ítéltek , — minek

nevelni 8zerencsétlensé«;öket V"*' Az ozmánoknál aWg

volt kevélyebb , macáról többet tartó és másokat

inkálib lenéz népe a vilá«^nak. — A hová letelejie-

dett, tudtára adatta a lakosoknak, hoí,^y nem báníja

vallásukat és intézményeiket, esak adójukat tizessék

pontosan. De a gyakorlatban a p(d<i:ári és katonai

hatóság nem sokáij^ tartá tiszteletben e türelmi pa-

rancsokat, ma<<fok az intézmények is sok eröszako-

lást fo^^laltak ma^rukban. Na^y kényszerítés volt a

kitérésre, hogy a mozlimmá lelt keresztyén íolmen-

tetett mindazon súlyos adó alól, mely koldusbotra

juttatá a lakosság nagyobb részét. A hivatalnokok

') SaUmon Ferenc : Bodap. Sietnie. VIII. köt 16Ó. lap.
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még tovább mentek. Nincs az a gonoszság— írja a

tolnai rektor— melyet az ozmán tisztvisel el ne

nézne a kitérés fejében. A kitérni szándékozót nem

szabad gátolni. a mohamedán alaptörvények

szerint a keresztyénnek nem szabad turbánt viselnie.

A török ezt úgy magyarázta , hogy mindenkit áttérésre

kényszerített , a ki bár tréfából , vagy a török bizta-

tására föltette a turbánt. Ily esetet magam is láttam

— írja Thiiry. A szomszédunkban fekv mezváros

evangélikus papjánál néhány török vendég szállott

meg hivatlanúl , kik tréfából a pap kalapját próbál-

gatták fejökre. A pap is utánozta példájokat, és

egyik vendége patyolatját vagy turbánját szintén föl

találta tenni. A pap kénytelen volt mahomedánná

lenni, s késbb egy ideig szubasija volt azon hely-

ségnek. — A ki , hacsak elvétve is , oly mozdulatot

tett , mint köszöntéskor a török , vagy köszönt a török-

nek ,
sorsa ugyanaz lett , a mi az említett prédikátor-

nak. Ha a keresztyén kék vagy zöld ruhát vett föl

,

bröstül vagdalták le testérl. Atalában semmi kül-

sségben nem volt szabad a férfiaknak a törököt utá-

nozniok, különben ráfogták, hogy török, s nem volt

más mód, mint vagy kitért, vagy megégetíék." ')

Ha fimtebbiek átalánosságban, és személyek irá-

nyábani t()r()k elbánásról tesznek nagyobbára tanú-

Kíígot, térjünk már az intézményekre s kühuiös ki-

vííl(') esetekre. M'évednek azok , kik tnlíín hiszik, liogy

a í("»r()k iv/A'vt pjírtolta a rcforuKÍtziíU, mivel protesínus

tciii|iloiii(ikl);iii szíiiIií;í\' mint ;iz í't niecseteikben ké-

pek iiiiicsciKík , Mi«i-y nii\('l n/ok n iH-mct császártól,

az ü elUMiHégüktöl kíihnibz vailiÍKon v;iimak, és

') Vuysmív/., ugyiiunU KW.. idT. lap.



luivrl a/t>k t('ni|iIoinaik)iai) ia^M(l<)iiuiii\ UÍr^yiuil hzoI-

•íálliató aniny v» ezüst ki-szlotckre H/ám<>t min tart-

hattak. Azok ík tovcdmk, kik i*z líllílólu^i^ím párt-

fopUt H töröknek azon uia^asahb {xtlitirai Hz:íniít;i-

biíIkiI Kzárnia/tatjúk , hot^y a valhÍMi felekezetekre

BZakadt Ma;í:yar(>n<zn;!:<»t kiniiiyehben lei^'iízliaHKa h a

leipizottat l»i/,t(isal»ban nie^tartliasHa. rártf*oH;;l«n')l

,

vt^leményeui szerint, uzó sem leliet, lej;f«>lebb eln<5-

zésröl. Ujfvanis: „A luoliainetbin abiptörvL^nyek eze-

ket fojjlalják nja^ifukban a keresztyen alattvalók val-

lásos szertartásaira m'zve:

V keresztyéneknek nem szabad lian«íOKan, csak

halkan liaran<;ozniok , esak halkan szabad énekelni,

s a halottakért is esak halkan imádkozni.

A keresztyéneknek saját házukon kivül se a ke-

resztet, se u szentirást hordozniok nem sza))ad.""

A halk haranjrozásí és halk énekh'st illet paran-

esolat n)a is áll. írja Ilammer IHl-ben, s esak ott

trik me^,ahol va^^y kevés, va^y egy török sem

lakik. ( )már khalifa, a pruíeta második utóda, a ki

Krisztus születése után (J44-ben végzé életét, s a ki

a n'»neb])i törvényt szabta, távolról sem ;,^yaníthatta,

hoifv ezer év múlva, a KJ- és 17-dik században azok

egy keresztyén hití'elekezet terjedését forrják elömoz-

dítni eg-y mohamedán birodalomban. A protestáns

szertartás a látvány és hangosabb isteni tisztelet, a

kereszt és szentírás köríilhordozásának tilalmát meg

sem érezte, mert épen a külsségek mellzését hir-

dették saját apostolai. Még az orgona sem igen lehe-

tett szokásban, mert a 17-dik s/Jzadban egy erdélyi

hitszónok keményen nyilatkozik t-llene , a mi több .
a

mohamedán bálványiniádómik tartotta a katholikust,
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ki templomábau nemcsak képeket tür meg, hanem

szobrokat is." ') — E törvény alapja a keresztyén

vallás irányábani török eljárásnak; egyébiránt egyes

eseteknél az alkalmazás kulcsát mindig az illet

török tisztvisel akaratiránya szolgáltatta.

Úgy látszik fónmaradt emlékeinkbl, hogy a

templomok építése legnagyobb bajjal és költséggel

járt. „Már Omár khalifa rendelte minden, mohame-

dán államban lakó keresztyénekre nézve , hogy tem-

plomokat, zárdákat építiiiök nem szabad; nem sza-

bad templomukat kijavítniok."— ,,A templomok épí-

tése igen sok bajjal jár— írja a tolnai rektor a 16-ik

században— s még a fparancsnok sem mer rá enge-

delmet adni. A leégettet be szabad fedni náddal , de

torony és óra nélkül. Még ezen javítást is csak sok

pénzzel lehetett kieszközölni. Karancsban (Baranyá-

ban), midn az egyházfi a templom ajtaját kijavítandó

egy szeget vert bele, meglátta egy török, és 6 forint

bírságot fizettetett vele, — mindig folyamodni kellett

az építés megengedéseért s e mellett mindig ki van

kötve, hogy a megújítandó épület se szélesebb, se

liosszabb, se magosabb ne legyen a réginél." — Ily

engedélyeket, tilalmakat és szigorú vizsgálatokat

olvasunk a meztúri reformátusok és jászberényi

rom. katholikusok temjdomairól , melyekben „a gaz

keresztyének és alávaló istentelenek" — „a város

kcniHztyén k(>zné])e s istíMitelcn csoportja" — „hiá-

])aiivaló szokása és balgatag inijídása helye" — rií.Y''"

kassággal és kfírhozattal tiíljes szertartása" stb. ki-

fejezéHckcl Iclinik. '^)

') Vgyanny., tiffyanotf It, i. l.ip.

') Haliiiiioii l'iniic : l'iiidap. S/.rmli-. VIII. kíif. tT. h Kiiv. lap.
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Miiitli ^ inu^iit iili^zett adatok a rum. kntli. éti

protcMtuns valIÚHfi'k'ki'zrtc'k iráiiyábaiú trök elbiiiulat

iniiiti'^y piirhuzaiiiha tcsKÍk, — ersen oLajtaiiáni,

vajha KocHknuét törti-nutifheii inindkJt részrüli hite-

les adatokat tVIimitatiii kr|»«*K li lutii(*k ; de sajiullva

kell iiyihitkoznoiii : lio^^y a n'nn. katli. t'(»'yhiíxi Hzer-

tartábokra vimatknzí'i ilyi-téii achitok náhink teljeKcn

hiányzanak; mert konibbiakat az l(j78-ki tzvész az

öreíj kötemph)mmal éa egyház irataival ejífyütt el-

enyésztette ; a következett nyole év alatt pedij^ a

templom iniiit öiiállóla^ a ftrences atyák intézked-

tek , de ilyelcn iratok náluk itt helyben nem találtat-

nak ; anuálfoíjva esupán a reform, vallásiak elsorolá-

sára kell szorítkoznom, ezek is a török uralom máso-

dik felében, csak a 17-dik sziízad ötödik tizedébl

veszik kezdetöket.

Mind e sziíroní elbánás daeára Kecskeméten a

t«»rök uralom alatt két különböz valhísfelekezeti

tem|}lomot, torony nyal, órával és haran^rukkal együtt

találunk. A tornyot , harangokat és órát nemcsak

tí»bb török levelekben , hanem régi jegyzökönyve-

inkben is említve találjuk, — az óra kijavíttatásának

költsége számviteli kiWiy veinkben t«»bb8zer elfordul.

H!42-tlik évben a budai vezírpasa ad engedél\'t,

..hogy — a csiíszári hódítás óta fenálló harangtorony

— se nagyobbra se kisebbre nem építvén, az eldülés

ellen faoszlojHjkkal megtámogattathassék" ; de ez

engedély a közsé;:iiek 201 tallérába kerül, 'j Tíz év

múlva bevakoltatni kell ugyanjízon templomot, éé

l ezüst jnaszter díj mellett engedtetik meg. *)

•, Oklrvélt II. kfit. i.ém&.tM.
*) Oklevélt. II. köL 10. n.

10*
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1660-ban tudtunkra nem épült temi)lom Kecskemé-

ten és a város „templom váltság"ot fizet a

budai pasa parancsából, mi azon jelentséggel bír,

hogy a keresztyén templomokti e cím alatt a török

évdíjat szedett. ') 1673-ban a paplak teteje kijavítás

alá kerülvén , megzsindelezlietésére a budai defterdár

ad engedélyt ^), hogy azt, ügy a mint régebben

állott, kijavíthassák; de az engedély megszerzése

21 tallérba kerül. — 1675-ben a kálvinista egyház

óráját s harangját fedez toronytet kijavítására

ugyanazon defterdár ad engedélyt , hogy azt „a meg-

romlott helyeken kijavíthatják, de magosabbra mint

eddig volt, nem építhetik." ^) — 1678-ban „Kecske-

mét város házainak majdnem fele, azittlakóke-

resztyének haszontalan istentisztelete he-

lyéül szolgált két templom szintén, harangos-

tul együtt leégett. Minthogy ez alkalommal nincs

módjukban az elébbihez hasonló templomot építeni,

csak arra kértek engedélyt, hogy két kis oszlopra

egy kis harangot helyezhessenek, ez mégis enged-

tetett." "*) Ugyanez évben, a leégett templom belsejé-

ben egy régi boltozatnak leszedésére kérnek enge-

délyt , mivel különben életveszéllyel járna a templom

és szomszéd házak újra építése, ez is megadatik. ')

1679-dik évben „a Kecskemét városbeli Kál-

vinista felekezethez tartozó hitetlen

jobbágyok temploma leégvén, falai össze-

omlottak. Kzért most ugyanazon helyen kfalakkal

') Oklovi'lt. lí. kfit. 12. sz.

'; OkI(!V(ílt. II. köt. 10. HZ,

V Oklcv.-H. 11. köt. 17. H/.

V Okl.v»'lt. II. köt. IH. HZ.

') Okl.vi'lt. II. kíif. ly. HZ.
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akarjiik trmplunuikaí ftili'píti'iii , s arra cngc'il«.'l\ t

ki*rm*k. " Kzt llnahiin vr/.írpaMa im'fTíidjJ* » róla az

iii«ri'<ItMylt'Viflt a (li'fttnlár kíbocBátja. ') — Ez iiz

<'l»íiki'ZL^8rül. — l(!()'J-l)i*n .Muríczjíii Afj^a kiküldtíik

a vidt'k haran«!;;jaiiiak ilkol)/.:Í8;íra . cjí-yet Kccskc-

iiK'tri' hoz, cs itt hagyja; lUuláii krri a tliváiit, lio^y

inp'djt* azt jÍÍ a ktrHki'incticknt'k. lianzáii a^a, a vezír

tiliaja bc^c ír a ki'Cökemt'ti bíráknak , liojry Mur-
t L' z á n aga k é r t^ s é r e a li a r a n g itt marad, ii c

hozzák Hildára, szabadon felköthetik s

M II r t e z á II aga 1 e 1 k e l^ r t azt e r ö 8 e n m e g v e-

resst^k '). l(!7^^ban a defterdár engedélyt ad, hogy

a keeskeuu^ti kálvinisták egy eltörött kis harangjok

lielyére másikat tehessenek. ') Ezek szerint iiines

adatunk a vallási szertartások irányábani török eljá-

rásról, mivel fV)nniaradt okleveleink keletkezesse ideit

már uem lakott ben a török Keeskemeíen ; hanem

igenis vannak adataink a templom, harang, óra, és

egyházi építkezés, söt épületbontásra nézve is, melyek

szerint hatóssígi engedély, még pedig költséges enge-

dély nélkül , azokat változtatni . kijavítani . megbon-

tani, szóval érinteni sem volt szabad.

Azonban legsajátságosbnak mutatkozik azon eljá-

rás, mellyel a már föntebb említett lG78-ik évi tz-

veszély után a keeskeméti reform, templom újbóli

felépíttetése engedélyeztetett. Láttuk már elébb , hog}'

a magyar földesurak az építkezésbe ugyan beavat-

koztak , de jó tanácsesal , és a vallá.sfelekezetek

közötti nézetek kiegyenlítésével inkább, mint önké-

') OkltvélL II. köt. 22. HL
») Okkvilt. 11. köt. 14. BT.

*> Oklc\élt. II. köt. 16. Bz.
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ny batalommal ; Ibraliim budai pasa engedélyt adott

arra , bogy a reformátusok ugyanazon belyen , hol fa-

templomuk leégvén, összeomlott, kfalakra újat épít-

tetbessenek; de miután a magyar földesurak közbejöt-

tükkel arra batározták e felekezetet, bogy más belyen

építsen , — már ezért egyenesen a szultáuboz kellett

folyamodnia. 1680-ban Kovács István, és Mobácsi

nev küldöttei által Konstantinápolban a császári

díván tagjai közt kiosztott mintegy 400 darab arany-

nyal az engedélybez utat is törnek , de elébb a Mufti-

hoz, vagyis mozlim fpaphoz kérdés intéztetik: „ha

egy az iszlám városátl távol esö oly helységben,

melynek lakosai átalában keresztyén alattvalók , ezek

templomot akarnak építeni, kell-é ket abban akadá-

lyozni ?"— és a kecskeméti aranyokat már valószi-

ntileg ismer Mufti határozottan e szócskával adta

dönt válaszát: „Nem!" — felsége IV. Mohamed

szultán nem késett e válasz folytán legmagasb enge-

délyét díszes kiállításban megadni, melyet a budai

vezírpasához és ottani kádihoz intézvén , azoknak

szigoran meghagyja, hogy a Mufti fetvája értelmé-

ben kiadott császári parancs szerint intézkedjenek,

— e mellett vigyázzanak , hogy a hitetlenek temp-

lom építés színe alatt palánkot s várat ne építsenek

,

mert ez esetben a gondatlanság vétke ket tcrhclend-

vén, biiiilidiii fognának. ')

Ks lia szcnieinkkel hítva olvassuk, csak akkor

gyzdíiiik nu'g a tiniík tisztviselk (OjáríÍHíin)l ,

—

hogy a fentebb kr)ZU császári engcíU^ly s határozott

paraiicH clh'iK'rc m a tcniplomépíttef kercszlyén

ki'izsí'gct zsaiolassal egyenesen, vagy inirántosan

') dlJí \.ll II luii 'Jf, \n. sz.
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nu'^Ctiiiiiadiii inciuiyirc Kzokva vultnk: ltiKl-lK*ii öhc-

iiik ali^ kc/Altck aiz ópíitc'trHlicz. máv MiimzIí cffriuli

tifftcnliir az t^pítnu'iiy IcrontáKilvul fiMiyi*tft*ti (»kit , lm-

rnak rrazt-rc 2^0 v/ÁiM piuhztiT rpítke/t^HÍ díjt nem

ti/.i'liu'k ; ai/oiihaii a iiii'^támaiiottak a budai divájiliuz

tolyaiuodváii, itt Muh/Ií ctfiiidi az ellene feladutt vád

alól nia^át kitagadta '). K^y év múlva mépH MuHzli

utiMJa Uadzui Alimét eendi , hárántuHan ugyaii, de

N ilá^osau azemökie hdjbantja magyar HZ('»veíííi leve-

leben a keeBkemétieknek , liogy i;:éretök szerint sem

emberüket, 8em izenetuket a temjdcimépítes felül nem
iíitta , „nem tudom mi az oka — írja a tÍ8zte8 effendi

— ti liUsíltok mit e«ináltok, ha akartok jöni jöjetek',

az dolog felid beszéllyetek velem, ha nem jöttök,

emberemet kiküldi'»m az nninkát liíttaíni , és ha esak

egy niakuhínyit építettetek is, megismeri emberem

az új munkát , bizony keser leszen nektek az hír

nekíil való építés, ha meg érünk benne benneteket

hogy építettetek, akkor ha az veremben lesztek alkud-

nátok . de kés sütve; szinte azután én is tudom mit

esekkszem; — jojetek be tehát, ha minden jóban

akartok kárvallás nekül meg maradni.** Azaz vigyék

be a kivánt ajándékokat: mi valószinüleg, ily esetek-

ben a esászári engedély daeára is bekÖN étkezni szo-

kott zaklatások mellzése végett teljesítve is löu. *)

A török uralom mái^odik felében a községi hely-

hatóság legyen már elmélkedésünk tárgya. Mondva

••ki. \,\u II. k5t. 30. lO.

» MkUMll II kfti. 31 Bt



152

volt: hogy a török a községi önállást sértetlenül

hagyta, és ez így maradt mind végig, a községi

biró, egyes polgárok kisebb ügyeit önállólag kezel-

te ,
nagyobb érdektieket , valamint átalában a község

belügyeit a városi tanács intézte; kiváló törvényke-

zésivagy btínfenyítö és fbenjáró ügyekben, esküdt-

szék alakjára idomított fogott birákból szerkesztett

törvényszék itélt.

A városi biró, és tanács mködésében mi külö-

nöst sem találunk: els bíróságot gyakorolt mind-

kett saját köréhez tartozó ügyekben, szintúgy mint

azeltt, és utóbb is mind máig.

A fogott birák törvényszéke átalában nagyobb

érdek polgári és btínfenyítö esetekben , s a község-

nek egyes polgárok irányában és viszont ezeknek

amaz ellen fölmerült ügyekben itélt. Vannak esetek,

midn Kecskemét, Krös és Cegléd eskütt biráibl

szerkesztve „a három város törvényszéke"
nevezet alatt Ítélnek a fogott birák ; máskon a nélkííl

hogy a helybeniek abban részt vennének, három vagy

négy községbeliek alkalmaztatnak; egyébiránt úgy
látszik sok esetnél, hogy kecskeméti országos vásár

alkalmával tartott törvényszéken távoli helyekbl né-

hány]^.napra itt marasztott egyének is megkérettek

közbej övételre,— tollnok mindig a város egyik jegy-

zje lévén. Ezen törvényszékek által elintézett tár-

gyak legtö])bnyi]'e osztály és öröködés; igen sok a

véletlen lialálozás eseteinél a török által a városi köz-

ségen megveti liir.ságnak az illetk általi megtérítte-

tés(;; r;il)l:ís, t<)h;ijság és szándékos gyilkossiígnál

jiedig iiiiiidcii fidcbhi'zért nélkül a hahíios itélct neni-

CHuU kiiiiondatoíf, de végre is h;ijíalutf; ritkán ugyan,



«le mégis Tan r»et, niiilíni i»olpíri (Ifryckheii c tr>r-

M^iiy»/A^k a vár<»8Í íhiijUh Íteletét rólülvjzHtC'^IJH , de a

\'n<^i*n l»iník törvényszékétl fenyít iij^yekbeii K(»lia

sem, |)ol«í!Írinklian pedi^ l()7H-(Iik év eltt fdebhe-

zért el nem lordul . ekkor ík ezt a liatalniaH Koliári

István lolde«úr én fiileki várkajiitány, mint aláld) (-riii-

tetni foff, maga. részérl alakított ri trvényszék

által kezdette gyakorolni, a városi helyhatósilg ro-

vására.

A fogott birák (convoeatiisok) törvényszéke,

mint különös tünemény , magában is figyelmes vizs-

g:ílaít»t igényel : de miután e kivételes intézmény

eljárásáról 8 hatáskiírérl már eddigelé eltér véle-

mények merültek fi , szabadságot veszek itt egy pár

esetet idézni.

Anno 1041. Nagy János uram Feö Birósdjd-

han.

Eoílem Aruio die 12 Junii.

Kecskeméthi Takács Mihdly és Szálkai Márton

éjtli idn fujtottak megh egy szegény Takács legént

István nevöt, mely Takács Mihály ugyan önnön

maga hagyta megh házát étszaka, é^ egyenl akarat-

ból ölték megh nyavalyás ijjiat , ök tudgyák micsoda

gonosz tanácsból , sellyérével együtt , Takács Mihály

s mind penigh sellyére Szálkai Mártctn, magok él

nyelvekkel kivallatták , erltetés nélkül, hogy ö dol-

gok ez gyilkosságbeli gonosz cselekedet , söt Szalkiii

Márton ezt vallotta , ht>gy az mint gazdája a köti Itt

nyakában vetette az István nevö Takács Iffiának , ö

/lén kézzel) annál inkább szorongatta s fujtotta megh

,

següségh lévén egyik a másiknak a gyilkosságban.

Ezekü pcnig magok feleségei stiu tagadgyák. Mtlg
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magok nyelvek vallására mi is igaz torvény szerééit

találtuk ezt, hogy az miképpen ök hitetlenül az ártat-

lant megh ölték, ök is abbeli gonosz cselekedetekrl

lakollyanak itt ez világon, életek elfogyatásával

,

halálért halált adván érdemek szerént. Ez törvény

tételben voltának jelen Hlyen becsületes Uraim,

Körössül Buda Lörincz és SzoMó Pál, Szentkirályról

Horvát Bálás , Horvát Márton , Sz. Lörinczröl Sze-

keres János és Tót Pétör Uraink, velünk együt. ')

Itt a Kecskemét városi tanács együtt itél a fogott

bírákkal. Hogy ez ítélet rögtön foganatba is vétetett,

igazolja ugyanazon számviteli könyv 193-clik lapján

ím e bejegyzés : ,^Az mely Szálkai Márton nevö legént

és Takács Mihály társát gyilkossághbeli gonosz cse-

lekedetiért felakasztottanak , az Hóhérnak attunk tüle

Tall. 10." — Ugyanott a 192-dik lapon lev bejegy-

zés szerint, a megölt takács legény balálaért fizetett

a város bírságot a töröknek 31 császári tallért.

Anno 1657. die 9. Junii.

Ágoston György u. fö Biróságában Decreta et

Lata sententia super Emericum Kovács de Szent-

lörincz.

Böcsülletes fogott eskütt személyek , Körössi Boros

János, Erds Mihály, János Kovács; Czeghlédí

Kröss Péter, Balog]t Mihály; Sz. királyi Székely

Mátlié, Nagy Miklós.

Feljebb megh, Í7't Böcsülletes eskütt személyek ért-

vén nemcsak Tanúkból Szent Ijrinczi Imre Kovács-

nak nyilván való Tolvajságát., de maga nyelve val-

lásából is, lttének ilyen Deliberátiot Jelöle : sz. Istrán

') Az UilO- Ifll.'J. rvckn'ili H/úinvitcli könyv v»';,'rii ltcJ<;g3/,((( (iiiM'iiy

Hzrki flján'iK ví'iízciiK'iiyci kíi/.ii(t. 'J(i|. I;i|i.
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fs sz. Ij^ízUt Drcretotim szerint, hofji/ tudniillik a

J^ypó fel akasztassak , és a ki el lojx)tt jószágot tudra

vtefjh i'vszi, putiiaíur ut fur, lelkük ismereti szerint

azt találták, hogy bilne szerint ftl akasztassék, ts

ükasztúfán vecpjc cselrkeditinek jutalmát. ')

y>/( JO Julii Anno WiVJ.

Mi Cotu'oeatíts becsülletes eskütt fogott személyek

,

becsületes Kecskeméti Tanácsbeli Urainktól az ö ke-

hnek töri'énni/e székire elönkbeii hoztanak egy

( '> rba István nev Tolvajt, melyet mi txaminál-

cúit. maga nyelve vallása elttünk, hogy ö ásta vtcgh

lli'jtdüs János Uram házát és jószágát el lopta, é»

maga megh mutatta antiak utánna hova tötte, úgy-

mint ház födelében a pénzt, ezüst jószágot penig az

Város árkának az portyában elrejtette volt. Maga

nyelve vallása után kezeket fejére tévén Hegeds

Játu)S Uram , Szabó György és Sárközi János u.

hitökkel megh erösitették, hogy nyilván ö volt a Tol-

vaj, maga atta elé az ellopott pénzt^mi lelkünk

ismereti s Isten szerint azt deliberáltuk felle , noha

az ház megh ásásáért országunk törvénye szerint megh

töretvén kerékre tételt érdenüene , de romlott ha-

zánknak állapottyát megh gondolván,\köt-

tessék fel az akasztófára , vegye gonosz életének jutal-

mát, annak eltte is sok gonosságot cselekedett. '') —
Kz Ítélet foganatba vételt't az ezen 'évi szíímviteli

könyv ckép i^MZulja: „Az Akasztófán fggett Csorba

István marhájának nz áráfnin szrhhlráktól jött Tüll.

J. fi 1. den. 7í>."

h^ixz tchiít a „N a gy - K ö r ü 8 i Krónika" irojá-

') 1656— 1C65. évi'kr6l tön cnyvaéki ie(n'^xii»kúu)-v. 5. lap.
') l'^auutt 2y. bji.
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iiak azon állítása : hogy ekkor fölebbezés nem volt és,

igaz a Krónika kiadóinak az jegyzetük: hogy a fogott

birák törvényszéke élethalál fölött szabadon itélt ')

,

minek ellenkezjét egyetlen esetbl kimutatni nem

lehet , valamint abból sem , hogy a boszorkány-pere-

ket— melyeknek ez idszak alatt Kecskeméten sem-

mi nyoma— Pestmegye maga folytatta. '^)

Véletlen haláleseteknél a török által szedett bír-

ság súlyos volt, s a vajda nem igen kereste a tettest,

hanem a dolognak könny végét fogván , a községet

szorította fizetésre; ilyetén gyakori bírságolás nagy

terhe levén a községnek , legtöbb esetnél kinyomoz-

tatott a bíínös, vagy másokra háríttatott a bírság s

ezek annak megtéríttetésére köteleztettek ; minthogy

pedig ily esetnél a városi tanács érdekeltnek tartatott,

többnyire a fogott birák törvényszékéhez utaltatott

elintézése ; lássunk egypár példát.

(1642.) Die 21. Fehruarii.

Ez el múlt fels napokban lakodalom lévén Deák

Mihály Urunk házánál, mikor' Sállal Bálás mccjh

házasodott, az lakodalomhúl egy Mátyás nevö iffid

leyény étszakának idején ment volt késéröben, és

némely lézzengök reá találván utában, kérdezték azok

közzül, kicsoda és minem járatbeli, melyre nem jól

Jelelvén, rút szidalommal illette ket, erre való képest

azok közzül egy által ltte s mcgli holt. Ez dologért

a Város sokat fizetett az Vajdá)iak , Tall. 60 '/^

,

mellyct el nem szenvedlietvén , fórvént láttattunk más

Városbeli becsületes Urainkal felle , kcgyehnck ezt

*) Nai^y KííWíhí KiV.nika. 21. I.'i|i.

') V. ö. : Sal.iiiMiii I-Vn-IK'. : Tiirok iii.ilk. M. nr.H/., IlmLip. S/.rinlc. 1\.

küt. .tOi). lap.
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taMltdA' : nz fizet^jfntk ínirti„uléval tartozik az szf-

(f/iii/ ríínxí, mdsod az Völetjémf Sallai

ílahizs, llarmadrégzévtl az a MtUtjáá tievö legény-

nek attyafiai^ ablnU , az mely joszdya kezeknél vuira-

(lott , ez véyhrr , hoyy szidulnm dltal vötte /*Jért az

hahUt , viivel ha nein szidahnazta volna az yyUkoÉit-

kot, netalántdn most m /Ittbtn volna, az minthoyy

az tzk is önmin maydtúl neiu tüzel, hanem ha ers

aczél dltal keresik ki belle , is nyelvének /lUánkjd-

val dicsekeiivén , tartozzanak jóítzdydból eleget tenni

az töröknek fizetött pénznek harmad részérl, életben

It'cö attyafiai.

Ez törvény tételben voltának jelen Hlyen becsüle-

tts Uraink : KörössiÜ Tallas János és Katona Benedek

Craink , Cztghlédrl Keser András és Mészáros lie-

nedek Vraiidc , Berinbl Gálos István és Decsi Zaka-

riás Uraink, Szentkirályról Szabó (jyöryy és Ásó

Hálás Uraink.
'J

(1642) Die 21 Febmárii. Ugyanezen becsületes

Uraink dltal lett Hlyen Törvényünk. Kerekegyházán

egy legény rókát ásott, az part reá szakadván inegh

holt, ez dologh miatt sok fizetés lett az Vajdának

,

mtllytt kik fizessék megh , Hlyen formán kövttkezik.

Az fizetésnek harmadát fizesse az Város, az ki mégh

is háira inarailó, három részre hajói, egyik részt

fizesse az legénnek gazdája , másik részt fizessék az

ott való pusztán lév szállásoknak gazdái, az har-

madikat az megh holt legénnek jószágából kell helyre

állítani, hogy ha valamit lészen. Ez megh holt legén

volt Czéh Miklósiuik szolgája. *)

') 1640— l&ivi. S*. k. t(.'7. lap.

*) Ucjraiiott 210. bp.
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1656. Die 25. Augusti. Vigh Mátyásnak , esküit

embernek ökrei elbujdosván, melléje véve Városunk-

tól Hagymási Lukács vejét Miklóst, által akarván

menni az Tiszán, vizeknek nagy áradások lévén,

Anyás táján az kocsijokat víz felfordította, Vígh

Mátyás kiszabadiílt , a társa penighlen Miklós belé

holta vízben, kinek teste mindaddigh az vízben volt,

mighlen Szegedi Emingt'ól czédidát nem váltott Vígh

Mátyás, egynek s másnak fizetett Tall. 10.

Annak utánna Pesti Uraink (törökök) eleiben

czitáltatott és fizetnie kellett Vígh Mátyásnak.

Executio. Vígh Mátyás és Hagymási Liikács

Controversiájokra , Hagymási Lukács vejének Halála

miatt. ^.\\

Fogott eskütt személyek.

Szabadszállási Nemes és Nemzetes Herpei Máthé,

Rhimaszombati Nemes Nemzetes Ferenczi Miklós,

Költ András, Kazai János, Szuhai János, Szabó

János; Kúnsz. Miklósi Kovács Gergely ; Tok Máthé

fö Biróságában fttének Hlyen deliberatiot , egész Ta-

nács instantiájára, két személy között, mind az két

parsnak értvén be feleletét , mint s hogy történt légyen

halála Miklósnak.

Deliberátum. Víg Mátyás infra dics 15 sno jn-

ramento approbet, hogy az vízben holt Miklóst pén-

zért fogatta liti társának. Annak j'ölötte minthogy

Vígh Mátyás más úton akart menni elrendelt helyre,

Miklós /icdif/hlfn szarát nem fogadván , a Lovakat

Ili ki hnjloihi holt 'D'sznitd.k, Víznek mélységét megh

•nem /iró/iá/níii , ///r*/ //o Víifh Máfi/ás licíc h.olt

volna is, Miklós löd vol/ui oka halálának, mi'gh

hizonUrán Vígh Mátyás, liítijii Miklós béres vti társa
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r<>//, hSrA adffjfa mtfjh feleségének. //«></»/ f^eniffh

lii'jynUÍsi lAikács J/ó/t/nuik viondotta Vítfh Mátyást,

tartozzék 6 kr^ff/thnét tized vMtjával hdzánál megh

kötetni, és ha nem sitpvrsecledi , totUs <piotits diffa-

wmtrit etintf poenam a Ciritate impositam luaí.

Anno lG6tí. •)

Kisebb vt^tftiV^'km'l is v törvt^nvftzék niily 8zi-

poní büiiteít^ftt szabott, imitaíja kovctkczti pclda.

Anno J60Ó. Die. 6. Jnnii Körösi J^VtUttu Pál,

l'rnttiut Márton; Czecjlédi VöriU János, Mód András;

Sz. kinlh/i Fekete Gáspár, Tóth Mihály; Sz. JjJrinczi

Tóth Márt, ni
. M't'ió István töttentk Hlyen delibe-

ratiokai.

Szke Jánotnét sok Tanú lévén , hogy egy tyúk-

jáért szitkozódott , ördög hitüvel , eb hitüvel, pogány

hitilvel, diUtöttével ect. Megh stntentiáztatott , Hogy

hárxnn Vasárnapokon kétszer-kétszer kiköttessék az

plengérfiöz, u4óUzor viegh verettessék, és anmik

utánna az köven kövesse meg Ecclesiát, lelki pász-

torának az Ecclesiának gratiáhan lévén. *)

Jellemz e fogott birák törvényszéki eljíir;Uáiuíl

azon körülmény, bojry inkább a szentirúsra mint az

ornzágfos törvényre, leginkább pedig saját lelki isme-

retükre hivatkoznak; egyébiránt annyi nemzedék

kihalása után is a nemzetiség ers érzülete mutatko-

zik esaknem mindannyi Ítéletben, b a hol engedé-

kenység, vagy a büntetés mérséklete eéloztatik, min-

dig , .romlott hiizánk állapota" vagy „az idegen nem-

zetség" (a török) irányábau fölvett valamely iuilok

szolgál az enyhítés alapjául.

') 1666-1666. érakrSl tSnéoynékl j«(TiAkOD)v 2. S. Up
*) UgyMctt 116. lap.
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Ezen törvényszéki intézkedés másutt — tudtomra

— nem fordult elö a magyarországi községeknél,

csak Cegléd, Nagy-Körös és Kecskemét városoknál,

s keletkezésére nézve egyetértek a Nagy-kÖrösi Kró-

nika szerzjével Ballá Gergellyel, abban, hogy miu-

tán Pestmegye török uralom alá jutásával a megyei

hatóság egész területébl kiszorult , a földesurak is e

vidékrl mind magyar területre költöztek, az 1597-ik

évig, midn a 15 éves háború innen a török birótki-

szalasztotta , ezen rendkívüli törvényszéknek nyoma

nincsen ; de midn már sem megyei , sem ri , sem

török biró helyben nem volt , st a török az adó és

birságon kivül a községeket egészen magukra hagyta,

kénytelen volt a „Három Város" mely a 17-ik és

18-ik században is bel s külügyeit többnyire közösen

intézte s intéztette , ily közvetít intézkedésrl gon-

doskodni.

Az egész török uralom korszaka alatt. Pest-

megyének közigazgatási tekintetben igen kevés,

törvénykezési és fenyít ügyekben gy szólva semmi

befolyására sem találtam Kecskemétre nézve, holott

e megye saját területébl kiszoríttatva is folyvást fcn-

tartotta hatóságát , adóztatta az egész megye minden

községét s Kecskemét többszer szállítja be a nógrádi,

szécscnyi, vagy füleki várba, mint Pestmegye idn-

kénti székhelyére, a reá kiróvott adót.

Ainiyivjil nagyobb veszély fenyegette a város ()ii-

íílIáHÚt egyik fíildcsura részérl. Kecskemét egy

negyedrészét ugyanis lG14-ben megszerezvén Bos-

nyák 'l'jiiniÍH királyi fíiétekfogó mester és fülekvári

fkapitány 'j,-- ihíihIch l)irí(»k!»it egyellcii lc;uiya

'j ()kUv<'\\:\r I. köt. 2(1. h/..



lUmnyák .Imiit ij^róf liala«Ku liiimié <in»kl»»tti', ittiJl

seáruittxott HaluHHU .Itidit bárú Koliáry Intviiii neje, 8

ezek leptUmb tiiik vdlt Koliáry Utviin hüjornok én

orHrá^birü. Midiin aíyjii bjíro Kobiíry IhívíÍii, mint a

ma;ryar sort*^ vfzrn*. a K'vai iitközetbcíi l(HM-bc*n

t-Ksití. István úr nu^íT a bi*tKÍ ejryctfmm'I folytatta

tanulmányait, h atyja i*nlenu'iiu'l to^va , 21 éves

korában , annak ut('»(lanl lG70-ben fiileki várka|>itány-

nyá neveztetett ki , mely várat utóbb eUzánt vitt^z-

Béjíííel oltalmazott. Kz Keiskenu^tnek a X'esBelényiek

l»irtokál)an volt ni'fíyedrt'szA't e^a-sziMi, a Hákócy feje-

delmi ház által bírt másik nef^yeclrt^sznek pedij; felét

1. Hákóey Ferenetöl zálogba vette, és íj^y a Hosnyák-

féle anyai ösi eg:y nyoleadrésszel együtt, a város fele

részének birtokához jutván, testvéröescsével Kobáry

Imrével e;ryértole^, korlátlan fiddesiíri batosáp^ot

kezdett ^^yakorlani. Kpen ekkor titrtént : ho^ry « város

e;;yik jejryzöje Nyéki (jábor s több elitkelö polj^árok

közt keletkezett súrlódás miatt , nevezett jefjfvzönek

hivatalát elhílufynia kellett '), és ö a Koháryakboz

szejíödvén, ezeket a városnak minden viszonyaival

megismertette. Gábor deák — mint öt a földesurak

leveleikben nevezik — elöké.szítöle<; a népet iz^^attu

fel a városi elölj árósáfjf ellen, még pedi*; ú^y, hogy

a felizt^atottak panaszaikkal soha sem a sokkal köze-

lebb esö török batósiigboz fordultak, bauem fol\'Aást

Külekben a Kobáryaknál vádoskodtak, — és Gábor

deák eélt ért: a íVtIdesurak elunván ejry felöl a kees-

keméti nép alkalmatlankodását, más fe!<d. hitelt adván

a deák árulkodásájiak , lG77-dik év végén, Kobáry

') OklerélL L köt S6. az.

Ktctkewíét V. tört. II. kiU. 1 1
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Imre következ rendelettel lepte meg* a városi taná-

csot : „Isten minden jókkal áldgyon megli jó Atyám-

fiai benneteket. Igaz dolog, vala ennekeltte is elmél-

kedésben egy részrl helyeteknek messze voltára,

más részrl ismét akármi aprólékos igyeseknek elt-

tünk le íöü siránkozásokból származott terhelteté-

sünkre nézve, bogy valamint Méltóságos Palatinns

ürnnk idejében közöttetek bites Gondviselt tartott '),

a tevknek kelletnék lennünk ; de hol egy s bol más

impedimentnmok interveniálván , ad tempns maradott

függ-ben, méltóképpen considerálván azért már most

elvégre a sok egyben gylt s közületek diversis vici-

bus Élnkbe hozott difficnltásoknak mivoltát, gy az

igyesek között emanáltatott controversiák törvényes

eligazodásával is megismert rövidség'ct, hogy az jó

alkalmatosságok sok okokra nézve ennekntánna is

mint eddig ne lennének eltemetve praejndicinmnnkra.
r

Azért hogy Földes Uri Authoritásnnk az érdemes

dolgokban fenn maradna s a ki legnagyobb, az vét-

keseknek keresztyén Törvény szerint való bünteté-

sek (a ki Isten eltt is nagy számadásban forog) vég-

ben menne. Emlékezem ]i;iíy;ím Uram c'ö Kegyelme

eltt is '^) illyetén állapotokban már azeltt is bizo-

nyos idvel tett Instantiátokról , Kecskeméti Ciond-

viseltitknek (a mint az includált hitnek formájából

meg fogjatok érteni) (íábor Deákot meg esküttettem,

az mi iiistnictioja vagyon, hogy miiulenekbeii a tev
lehesHcn , a mely dolog tinektek is tapasztalliatókép-

jKii nifss/c h'trlrkrc nt'zve híttafik ki'ninycbbsi'^^lckre.

i'ai;iii('S(»|(»iii ;i/.i'rf l./.i'V Araii\' biiiilcli's alaU , liiva-

') VcMm'li'nyl I-Vrcnc juulort <V(i ; ilr riini U scinnii iiynnia sincs.

') Koli.-'iry Nfv.'uif , a várkiipifájij t írli.
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tallyában semroiuemü ulkHlinutlMiiáir'^t. róvíilH^'^ft

kúruiuni v\ uv küvcMHftek . HiMuniíiU'inü ok , iikkI i^m

AZÍii alatt: nu'rt luentHt^lftcki-l be nem vi»i*zeni. Lej^-

k i H H e b b i k T ü r v d ii y e t e k h z u 1 {;: á 1 1 a t á h a

.

AmicabilÍH eoin poHÍ tilt k, TeHt aiiicn t uni

ti'telrk. K»kü ttett^sck (hofry miiuli'iiekbeii Ki-

den l'ri Auiboritáhoiu ffii uiaraílíryon i bíre h jelen

1 ó t e 1 e kívül, felre tévén mindonneniü mentKt'í^tc-

ket , V é j; b e n n e ni e h e k « e n e k. I lojf%' í^y az

ijfyi-srknek kívúlkrp|H'n az meg: keHemlett szej^ény-

'
' ' -;i"n az fil fáradoziísban nzüiuti, (dy dol-

^ i illik, lurllyi'k aríirularitor, ava^'-y aini-

eabilitcr uda alá prai'Hentijíjiiban eli;rüz< Kihatnak.

\'oí;:ezi*tre elttetek visellyétek gzor^calniatonan 8 fel

nyílt hzeuiniel lejryctfk ez enínt, ha valaki Város-

tukban 8zu basának fo[,'ja Török módon
ntvezni, fel hozatom azt, ak;irki le;íyi*n , a kiket

\'áro8tokban fo^ ok«tzni , és fen marad nálatok emlé-

kezeti tönényes büntetésének. Holott penig ez eránt,

úgymint bit Kzerint való bivatallyának véfj^ben vite-

lére nézve, akárminemü praetextnn alatt i» az Ide-

g e n N e m z e 1 1 ti 1
'

) kára « költséjre. fel s alá Budára

való fáradoztaiiUa következnék, városul fof^tok kivál-

képpen való károtokkal érette számot adni; mind-

ezekben ügy alkalnuiztatván magatokat, bogy pa-

nasszá hozzám ne jöjjön, hogy ez eránt a fellyeb

meg írt büntetésemet elkerülhessétek. Isten veletek.

Oaium l'íilck, l)ie 4. Xovembris Anno Hi77. A Ti

h'uKIes Iratok Koháry Imre.'*

E rendelet a községi hatóságot fenyegette; ugyan-

azon napról kelt másik a |>olgárokat anyagilag súj
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totta, mennyiben összes birtokaikat vizsgálat alá

fog'ta , — mely így következik

:

„Acigyon Isten minden jót, jó Atyárafiai! Csak

ezt akarám szorgalmatosan tudtotokra adnom. Az
meg keseredett szegénység közzöl sokaktól kénysze-

ríttetem, instálván azon, hogy provideálnék kivál-

képpen^való rövidségekrl. Tudni illik sokak közzü-

letek pénzes kertet bírván ') , a földnek bövségén

által feksztök, kaszálló földnek tartjátok s az Város

Földén kivül szántotok s vettek , inkáb a Városnak

is kárával, és nekik nyavalyásoknak egy talpalattnyi

földök sincsen. Parancsolom azért Ezer Arany bír-

ság alatt, egyben gyííjtvén a szegénységet, valakik

pénzes kertet bírnak közöttetek , arról való igasságát

Gábor Deák Gondviselmnek kezéhez adgya, hogy

megvizsgálván Documentomotoknak erejét, minemíí

kérdések és okvetetlenségek lehessenek azokban , az

eránt engem conscientiose et genuine informálhasson.

Különbet se cselekcdgyctek. Dátum Fülek Dic 4

mensis Novembris Anno Ifi 7 7. A Ti Földes Uratok

Koháry Imre." '^)

Ha c két rendeletnek az akkori gondos elöljárók

vakon engedelmeskednek, — nemcsak az élö nemze-

dék birtokos osztályát megrontják, de kés ivadckn-

kat is örökös jobbágyi sorsra, Icgszorosb fölíU'súri

hatóság s úrbéri H/olg.íhit ahí jiittatjjík , elannyira,

liogy a községi hat(')sáHii;ik uu'g csak .-írnyt'ka sem

'; K(Hf«'-l<! ItirtoUcliii fordul vUi o Uorliaii ijífii Rjakiaii , t. \. l't^nzoH
krrt, v;i(íyi.s a Hzaliad adásvcHcíl i'itj.'m szerzett vAroslialáilxIi Cöldclv

;

v.H v.úroH iid I) Hiánya kert, vjíjfyÍH ii kfízH<^K •'•l'''' l"il'll >< ••g.V<i-

Hcknek kioHzlolt piiMztai fíildek.

') Kffykon'i iiiáHolatok , Knháry Imre és Koliáry István e tárjíyli.m kell:

U't\tU leveleikkel ejí)lilt :w. 1(!77— ItílUI. évekriili Je^yzíikíiiiyv (»f> én

kÜvetke/(i la|ijniii lielratva.



utariul. Kllon8y.e^tilni(tk iumii Ii'lirtitt. iiurt uiiiiyi

Itutstítás utál) ré^n 8/.aliaiialiiiaikat fclniutariii ki'|>c'-

rk iiiMii voltak, a török julrtfopiMtöl pedip: öki*t

iia/atiiii 8 ki'rfKZtyt^ni becHÜlrtér/.cHÜk vÍHMzatiirtotla

;

íVK'vi kü/tUkin után, mily iTclycH tollbarcot idézett

clu. a krt K»>liáry niakacsKií^a j^yiizött aniivíhan.

Iidjry a birt(iki;í:az(tlaÍH vi'-«:roliajtaí<»tt ck fcltiTJcMZte-

litt; tic K(»líáryék tapasztalván a vádak alaptalaimá-

^^it. az flöljárósá': crt'lyc't, 8 a fi*iiye{i!:ftftt hirtokos

o8ztály elkf8ercdL'ttí<i'«i:t't , kényBzerítö kÍ8crk*tükki'I

fi"lha«rytak , Nyi'ki (íábor deák cltakanulott 8 a fíd-

dfsurak ino;:i*lc^'k'tti'k az tirdjárökat utasítani . Iiof'-y

a tV.Mlniiok m-lkiili lakosoknak a szomszéd Páka,

Borbásszálhw , Orpfovány és Jakabszállás pusztákon

város adoma n y a kerteket osztassanak , — a

bosszas vitának a lett egyedül tartós eredménye,

hogy ezután mé*r neliány alkalommal pol^rári j)eres

ii^ryek elintézésében fellépteteít forrott birákat a

Kobáryak által elbb Füleken . utédjb N«'t^rádon . a

török kiveretése után pedig belyben idnkint tartott

úri törvényszék váltotta fel , melyben a városi

tanáes egy része mindig székkel és szavazattal bírt.

XI.

Sokszor felbívott legrégibb jegyzökönyveink a

líí-dik század végén emlegetik mindazon iparosokat,

kiknek nn'iveik nemesak a közélet föszükségeit fede-

zik, banem a kényelem akkor ismert ágaira is kiter-

jednek,— voltak ugyauis ekkor már ötvösök, gomb-

kötök . szabók , szürszabök , szüesök , esizmadiák

,

vargák, takácsok, kováesok . lakatosok. moInán»k.
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mészárosok, hentesek, szappanosok, ácsok, nyereg-

gyártók, bodnárok, boltosok, szatócsok, söt a czigá-

nyok mint zenészek, kovácsok és lócsíszárok, már

ekkor említtetnek jegyzökönyveinkben mint helybe-

niek. Az ötvösök Szeged városnak a török általi el-

foglaltatása után , valószínleg azonban Tóth Mihály

hadseregének Szeged alatt 1551-dik évben történt

megsemmisítésekor a gyztes török had által a városi

polgárok közt elkövetett vérengzéstl eliszonyodván,

céhestl Kecskemétre költöztek, 1557-ben a debre-

ceni ötvösök céhszabályait vették fel, s azok 1625-ben

részükre megersíttetnek , és a következ században

is, mint mindennem ezüst- és arany-munka, st
pecsétmetszésnek is gyakorlói, virágzó üzletet foly-

tatnak ')— ezek látták el készleteikkel nemcsak a

vidék lakosságát, hanem a trök és tatár tisztek szá-

mára oly gyakran kedveskedésül, vagy épen azok

kívánatára kiszolgáltatott ezüst csákányokat, boto-

kat, szablyahüvelyeket stb. aranyozással ezek készí-

tették. — A szíícsök 1559-bcn már saját céliszer-

vezettel bírtak, s szabályaikat a budai pasa által

érvényesíttetik; a céh pecsété 1591-dik évrl van

ma is a helybeni céh használatában , a török által

gyakran igénybe vétettek, és sokszor ingyenmunkára

köteleztettek, régi céhszabályaikat lí;59-dik évben,

épen száz évi használat után Vesselényi Ferenc nádor

ersítette meg, — c céh ma is niiiid íízletéiiek terje-

(IciiiM're, mind tagjainak száni;ii-a nézve, viriigzó

álhipotbaii van '). - - A k o v áe s o k , ánibivr jegy/-

könyveiiikheii sokkai koráhhaii eniiíllefnek , eélisza-

') Oklcvt'H. II. kíii. :\r,. .'iC. HZ.

') üklevt'-lt. II. kiil. :J7 iri. HZ. HZ.
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bályaikait ir./iJ-tlik rvhcii lioriitjiik Naj^vváradról

,

mrly ax avatntlHii 8ZiTki*«r-tt» állal elfertlített 8EÖvi»g-

bol j:\ állíttatja. Ikíjtv iinV I. MáíyiÍ8 király iíic'jt'liöl

val«') H utúbb II. .láiioH király által cHak in<';;eruKÍtte-

tett; i'z a (uMi volt mindt-M ijuirosok kö/.iil Irjrí^yako-

riiib vis/.oiiybai) a tiiriikki'l, rvciikiiit iicbáiiy mázna

vasat kovácsoltak fel Vii8-HZt*«i:i'kiu'k a binIaiR*«ti hajó-

húlboz 8 e^ryéb táb(»ri va;íy várcrötiítint^iiyi haszná-

latra, 8 ezt'rt folytonos török pártfojjánban részesül-

nek, nemcsak a mesterségükbe avatkozó eiirányok

és kontárok , de a városra kirovóit közmunka és

tábori szekerezésre ket kötelezni akaró városi elöl-

járók irányában is '). — A szappanosok nafr>'

kiterjedésben zik a 8zaj)panfíizé8t s elbirbedt készít-

ményeikkel mind a törököt, mind a ma«::yar felföldét

ollátják, l(!41?-dik éxben a najrykörösi szappanosok-

kal ejryütt veszik át a debreceni szappanos céli sza-

liáiyait, melyeket a Kecskemét városi tanács ujryan-

azon évben elfopidván , basználatukba bocsátja,

HíÜ-dik évben pedijr Vesselényi Ferenc nádor ünne-

pélyesen megersíti'). — A szabók e^ryidejek a

szcsökkel , üzletük terjedelme és számuk a szcs

céb leveleibl kitnik, minthog^y azokkal mind a

városi tanács, mind a török hatóságok eltt folyvást

viszálkodtak a miatt, mivel a szabók az általuk

készített prémes és béllett öltönyökön a szcs mun-

kát is ma^k csinálták ; le<j:ré^nbb oklevele a mostani

szabó cébnek Wsselényi Ferenc nádor által KUJTj-ben

kiadott szabályai, melyek azonban ej,^ykorií uj^yan,

de csak egyszer másolatban léteznek a céhládában

;

') Oklerélt II. köL 4«-&T. a. n.
'I Oklerélt II. kót. &8. &9. ul
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az ezüstbe vésett régi pecsét 1587-clik évrl van,

magyar körirattal. — A kecskeméti csizmadia
mesterek 1656-dik évben veszik át a ráckevi céh

szabályait, melyeket utóbb 1677-ben Koháry István

megersít.— A városi nép használatára már a 16-dik

században nagy számú száraz malom volt felépítve,

s 1597-dik évben 16 malom molnárja birságoltatik

fejenkint 4 forintjával a malombeli mérték hibás

voltaért ^). — Szatócsok^) a városban nagy szám-

mal voltak, mindannyian piaci boltjaikban tartván

árúikat, kiktl a jegyzkönyvek szerint venni szokta

többnyire a város a török, tatár és hajdúk számára

idnkint kiosztott apró ajándékot, mint papucsot,

kapcát, kést, st néha posztófélét is. Az ipar külön-

féle ágainak virágzását s a kalmárok és szatócsok

jelentékeny számát igazolja Kecskeméten, Nagy-

Krösön és Cegléden az is , hogy midn Pestmegye

az 1659-dik évi törvénycikkelyeket kihirdetteti, az

iparcikkek árszabása, és a mértékek egyenlsítése

tekintetébl nevezett három városbúi mindenik céh-

mestert másodraagával , és mindenik városbúi a kal-

márokat szinte másodmagukkal, a megye széklielyén

Füleken tartandó gylésre szakértkííl berendeli ^)
;

maga pedig a kecskeméti község , ámbár a céhtársu-

latok erkölcsi célját tiszteletben taitotta az által,

hogy azoknak a kor szelleméhez idomított szabályaik

megtartására gondosan felügyelt, de a szabad íízletet

') J('íryz<ikíinyv írj'.tt — KÍOI. 153. laji.

'') Ilojíy a „Szat/jCH" H/.ót híuiUí új f,'y:'ir(ni:'iiiyn;ik ne troiMldlj.'i , ITi'-M löl

:i k(!CHki"in<'ti j<')^y/,í»koiiyv 7-(lik laiijiiii kövcikc/.ö riilJciíy/.i'Nt idr/.ck :

pIliTzi; tnylialy rs ("ypo pt-for ll.s ftili Zalocydk nycrfck Kwwy IjOiíii-

cliyíMi fi 1*2 tonvciiii) cl ínyurl lidj,' iiii'i^' (arldUak wull Mnittc inc}íli

foKtJitfak Krottt!."

') Oklifrll. II. I.ílt. .•Xl'.l. H7..
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elÖACffítette ; iilo imitat i*;ry nt^pí^yíik^Miifk kövctki-zo

liatároxutH : ,,/liino J(j(!.'i. l)it J'J. Xovembris. Az

Kiji'jfZ Tanács, Tizvdiisi'i/i t's mi'ml tiz egész Város-

nak lakitssi az Város házáii/íl lévén, ezen az Város

gyüiésében töitenek iUyen régczést. Akármint mü keres-

kedésben , imduUyon megh az Kvcskeméthi ember, az

ki Kecskeméten lakik s adót ád , szabad légyen aitiuik

mindmimmü kereskedésbeli eszközökkel élnyi, azt az

Városra behoznyi , ándnyi s cladnyi. Akár szilr,

ködmen , doltnány , nadrágh , süveg , sarti
,

gyolcs
,

rászon, az mivel életét keresheti, marhák és akármi

névvel nevezend Jószágok, barmok és eszközük legye

-

tiek, abból adaját, költségét kiteremteni s az után

élni. Semmiféle Mester ember, Szabók, Vargák,

Kovácsok, Csizmadiák, Szappanosok és semmiféle

mesterek s azoknak Czéh Mesteri, Szolgáló Mesteri,

Dekányi belejök ne kaphassamik. Hol penigh vidéki

emberek, avagy mester emberek hoznának ajfele

jószágokat bé az Városra, az ki az mester embere-

ket illeti, azok ellen és azohuik hírek nélkdl semmit

ne árulhassanak, hanem keressék kedveket az Czéh

mestereknek. Szolgáló mestereknek és azok/ioz tartozó

s vigyázó mestei'eknek. Secus non facturi, Isten

fninnyájunkal.'* ') — Igaz ugyan, hogy az élet fó

szükségein túl , az ötvösökön kivül , más iparüzletet

e korbúi feluiuíatni nem bírunk , mert például , midn
IGOl-dik évben Haszán budai pasa l zablát kivan

a váróstul, ezt lielybul kiállítani nem lehetett, hanení

Kádár liahizs utasíttatott, hogy Kimaszombatlian

vagy Gyöngyösön szerezze be *')
,— és a török , tatár

) 1G66— 1666. éftktiia tArrtejrMáU )«ff7a6k6nrv 82. lapjiii.

') BiáBTiteU kOnjrv lA98-16fJ3. 1S3. lap.
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vagy hajdú vendégeknek osztott késeket, s a földes-

urak számára itthon készíttetett sárga, piros vagy

fekete csizmákhoz kivántató finomabb bröket, orszá-

gos vásárok idején kivül seinknek Pesten, Szege-

den vagy Székesfej érvárott kellett bevásárolniok ; de

alkalmas jó iparosaik mindig helyben voltak, s 1657-

ben a toronyórát helybeni lakatosok készítik. ')

Sokkal jelentsebb volt e korban Kecskemétnek

földmivelése , de kiválólag baromtenyésztése. Dnna-

tiszaközén Szeged város határától fölfelé Vacs pusz-

táig mintegy 14 mértföld hosszában, s a két folyó

között átalában mintegy 10 mértföldnyi szélességben,

és a város határán kivül 32 pusztán folytatták e

város lakosai európai híríi gazdászatukat a török ki-

veretésekor és utóbb a múlt század els felében ;
—

roppant baromtenyésztését jellemzi 1683-dik évrl

azon városi statútum, mely szerint az oly henye

emberek , kik marháik számára téli takarmányt nem

szerezvén, jószágukat lopva mások marhái közé csap-

ják és így teleltetik, — azzal büntettetnek, hogy

teleltetési díj fejében tavaszszal az ilyetén marhának

egyharmadát a teleltet gazda szabadon magának

megtarthassa ^); oly nagy számú ménest vagy gulyát

tartott egyetlen jó módú gazda, hogy lopva közé csa-

pott 50 — 60 darab marha meg sem látszott közte, s

ezek íízték ama nagy marhaszállítást, melyet L l.eo-

j)ohl király 1681-dik évi védlevelében oly dicséretc-

sen kiemel •'), ezek látták el a keresztyén hadsereget

többnyire clelmezéHscl, ezekrl szól a koszorús költ

') Kz;'mivifcli kíinyv 1(157. l.'to. lap.

">) .IfKyzokiiiiyv IC?? K'.ÍKt. n.'J.'t. |ji|).

^ Oklrvrll. 11. krll. :t I .j . HZ.



. •< liiulvoxi^r frróf Zriiiyi MiklÓK, midn a inadra kora-

beli luatryar katoiuiHií^í fcHlcítHt^íí:** n»lütt paiia«Eko-

(lik, luoiulviín: „Mikor mv<jhuUvthik , hotjy a török

nagy készükttíl fai ' ik és készül reáiik^ mi m

akkor, de kéjsön , A. , .. .. - /<A* tapodni, kaptunk két-

t\lv ; hadat, ser€(jvket kezdi ttihtk gíjüjteni. De micso-

dtís seregeket f Uégi látott, halUttt vitézekbl állott-é

<ijjon az a sereg '/ Bizonyára nem ; fianem mentül

rttsszabb , hitetlenebb , tolvajabb volt országunkban ,

az ggült öszve a mi dobolásunkra. Ismét ki volt

'uiuk hadnagya? Ugyan csak szintén azon ilyen,

agy a ki Jobban megelzte a többit részegséggel

,

garázdasággal, kevélységgel ; ki a maga vitézségének

rudimentáit vagy kassai kereskedkön, vagy

kecskeméti tzséreken, vagy sopronyi kal-

márokon, vagy más szabad városok vagy

polgárok kárán végezte e/.** ')

A török iö pártfogolta iparosainkat ; tle ne liiíryje

senki , hogy ezt a mipar elömozilííá.sa tekintetébl

tette, mert arröl fogalma sem volt; hanem megersí-

tette a eéhszabályokat ilníga j)énzért, adott védleve-

leket az iparosuknak jó íizctésért, oltalmazta a hzü-

esket a szabók ellen , mert ingyenmunkával terhelte

ket, védte a kovácsokat, de paranesolta egyszer-

smind, hogy azok ,.az Császárnak Kalapácsokkal

szolgáljanak a mikor kivántatik az Császár várá-

hoz" •). A szegedi emír és bég mily szép meghiváso-

kat intéz Kecskemét , Krös , Cegléd , Jászberény

,

(íyöngyös, ez utóbbi által pedig még Kimaszombat

') l lU Künyvtir. Vitó Folj^m. Gróf Zrin)i IlUüót moiikál.

i -i03. baÁáb.
') Okicvrit. J!. k6t. 41. i2. iü. 49. il. ax. u.
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és Losonc városokhoz is , kérvén azok gazdáit
,
pol-

gárait s iparosait a közelg szegedi vásár alkalmá-

vali megjelenésre, kecsegtetik azokat a sok szép

drága török portékával terhelt nándorfej érvári hajók

megérkezésével, biztatják jövet-menet és vásár alatti

oltalommal; ri méltóságukra fogadják, hogy a hatal-

mas és gyzhetetlen török császár törvényében meg-

írt harmincaddal megelégszenek , senkit más adóssá-

gaért meg nem háborgatnak stb. ') — tették mindezt

azért , mert a szegedi vásár népességétl , forgalmá-

tól függött jövedelmük nagyobbára, nem pedig azért,

mintha ipar és kereskedés virágoztatására gondolni

képesek lettek volna.

„A török uralkodás Magyarországon" cimu cik-

kek derék irója kezén forgott adatokhoz képest „A

mi különösen Magyarországnak a török elfoglalta

részét illeti, kevés adatunk van rá, mily állapotban

volt általán az ipar", úgymond '^), és e nyilatkozatot

én felhívásnak vettem arra, hogy a török uralom alatti

korszakból keletkezett s rendelkezésem alatt volt céh-

szabályokat s ipartárgy török leveleket közöljem;

többet tartalmaznak azok , semhogy Kecskemét irányá-

ban l)övebb fejtegetés kívántatnék, de a török-magyar

viszonyok földerítéséhöz valaha egy arra hivatott tör-

ténésznek használható adatokl szolgálandnak.

XII.

Alsí') iM;i;zv;ir(>rs/;ígii;ík , lia/.íiik c k'gtennékc-

ii\(l»l) \ idt'kt'iick IVild , licly- és néprajzi álhipoliít, a

') Okifívólt. II. Kut. 17(1. 'Jin. HZ. HZ.

') HiidaiH'Hli Szrinlr. \!ll. Kiif. inr.. lap
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mohácsi vcii£ély clutti korHzakbúl kiuurítolci^ még
nem iHiiiiTJük, ni^mcly kitzoklcvelfkbül tudjuk iHuk,

uiiki'|) uuia viduk ni^pcH hi-lvKépkkrl rakva, a ezek

akkori nevükhöz képeHt , na^^^yobbára U)afj:yHr biko-

Kokkal népesítve v»tltak : a ti»rt»k kivercteKekor,

néhány nyi»niorban ten;rö kö/Ké;;en kiviil , e vidék

elnéjílelenülve, kipusztiilva szereztetett vÍHHza, új^y

hoj;:y az aííviuiuló keresztyén hadsereg:, a tennékeny

de elhanyii^rolt fí»Id által buján kihajtott e»erje, bozót

é8 burján közt, az ösvény telén lapályon enak fe;ry-

verével nyithatott litat niajrának k Szejred , Keeske-

uiét, Na^y-K»»rÖ8 és Cegléd városokon kÍMil az ej^ész

nia^ryar alfídd(»n nem volt jelentékeny népes hely

,

hol a török elleni hadjáratokbiíl mej^térö keresztyén

hadsere*^ fáradalmait kinyu^íiiatta volna ').— A Tisza

mindkét partján elterül L'son jí rád m e^y e— pél-

dául — egészen behódítva volt , na;ry ideije saját

területén kivül, IVstme^Tyével együtt Füleken tartotta

gryüléseit, utóbb elnéptelenült , hatósága föloszlott, e

megyebeli ügyek Pestmegye által tárgyaltattak s az

1G47. 108. t. ez. rendeli : hogy miután az egészen

török uralom alatti L'songrádmegye már Isten jóvol-

tából puszíulásaib<'d annyiban kiépült, hogy helysé-

gei népesülnek, addig is, míg a szomszéd Borsod-

megye a töröktül visszaszereztetik, Hevesmegyéhez

esatoltassék, 8 a Pestmegye eltt indított esongrád-

megyebeli perek megszüntessenek.— Békés, Csanád,

Báes, Temes, Toroiitál és Kra-^^só megyék a török

') A .Huuyadiak kúra* erví Tdekjr JuZM>nol , 10. II. 1:;. ki>ui<i

U-n k^altt oklfX-K'k k^ct e vidékn* vouatkozó »ok t.-il.^ltatík , » mint

rrlrhulU'Ui .
<- ua^y l><-i-i>u tuimka lueg kúulatlaii kúu-tt-i, a ti>r\>k

budliás flottí Matryarunt/ót; iH-ptsMrt^i \ iuuiuyairoi énlckr* adatukat

hoaandanak.
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uralom alatt nemcsak területileg megszntek, de köz-

igazgatásilag sem léteztek.

Pestmegye is letnt a török hódltság térképeirl

s mint a budai pasaság területi alkatrészének helyét,

a budai, szolnoki, nógrádi és hatvani szandzsák fog-

lalta el '). Vác, a megye legfölsö csúcsán helyzett

erödítvény, az egész török uralom alatt csak futólag

volt néha keresztyén birtokban , egész Pestmegye

átalában, söt a 17-dik század közepén Nógrád, Szé-

csény. Fülek várak is Nógrádmegye alsó részével

török kézre kerültek , Pestmegye birtokos nemesei a

megyébl kibujdostak, a megye saját területébl ki-

szoríttatott, és Pestmegye mégis az egész török ural-

kodás alatt fönállott. Ha több adatunk nem volna is

a megyerendszer életrevalóságáról. Pestmegye török

uralom alatti magatartása magasztos példáját tnteti

föl ama kiható buzgóság és kitartó erélynek , mely a

kilenc százados megyerendszert nemzeti kegyelet

tárgyává fölavatta. E megye rendéi saját területük-

rl, si birtokaikról leszorítva, Nógrádmegyc Fülek,

Szécsény, Nógrád váraiban szervezték és tartották

fenn Pestmegyét, ezeknek török kézre kerülte vagy

leroniboltatása után pedig Gács várába vonultak s

mindig szervezve, a megyei hatóság minden kellé-

keit fentartva, az egész megye területén parancsoltak

és adóztattak. A zsitvatoroki
,
gyarmati és sznyi

l)('kcl<t('s(;k eltt (líiOG— 1027.) és alatt kevés ada-

tot l)íi-iiiik ngyaii e tekintetben, minthogy a, fiileki,

iKígrádi, Kzécséiiyi vánminkához rendelt munkások

kiszolgáltatása , illetleg a munkának kész])énzbeni

') 0(ívay Antal: A l'.iidai l'asák. MrcH. IHll. l,áH(l a iiiiiiik:i M'góii

iriflli'-kcil (i'iU('|i('( a lliidai l'aHíiHájíiiiik HlúO-nil.
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iiu';rváltá«a, ez iilö kiizhiMí iiapyobbiira az ottani vár-

kapitányok neve alatt kiviintatik, utóbb az(tnl)aii c-z

iiíiniiijr a niejrye aíltal 1*8 p(»rtii szerint rovatik ki. S.»t

lu'iuebak miót 08 várcjMtcHi munkát, Iianeni az ornzá-

•ros törvi'iiy által kirovóit niindfimcniíi Kzcílfí^álinányo-

kat , Testniej^ye ejifész trriik-lt'ljol , luiníicn nciucs »'k

neiu-neine8, aránylag i's átalában folyváíit teljesít.

A „Török uralkodairi Ma^jyarorszáiron" eimü köz-

K'im'nyek jeles tollú irója nieí^Iepöcn jól talált körvo-

nalazással rajzolja ez iniciit i^nlcklctt megyei viszo-

nyokat '), s a UK'nnyibcn azok ide nem tartoznak,

\ a«ry ijfrtzán mondva , jobban , szebben és máskrp

rlöadni ali^ lebet , — azok beismerése védett szíves

olvasóimat oda utasítom ; de boesásson meg ama ki>z-

lemi'nyt'k szakavatott derék szerzje bátorsájíomért

,

niidon a nélkül . bofxy Pestme«i:yének török uralkodás

idétti iljárásával szerzett örök beesíi érdemeibl le-

vonni merész volnék , — azon eljárásban Pestmeg:ye

részérl én esak az országos törvény iránti tiszteletet

ismerem föl , s esui)án a bazafias buzgóságot és erélyt

magasztalbatom , az intézkedés rúg<'»ját pedig átalá-

ban a magyar nemzet akaraterejében s az országos

törvényekben találom. Alig szükséges említenem:

bogy másfélszáz év alatt a nemzet, az ország sokat,

igen sokat szenvedett , de a török bódítást törvényes

uralomnak sóba sem ismerte el, st mennyiben a fen-

álló törvények teljes értelm foganatba vétele, a be-

bódított országrészekben akadályoztatott, azok mó-

dosításáról idnkint gondoskodott ; nem a megyei

batóság volt tebát bosszú kez, midn Fülek várá-

') SateBoa Fereoc: Bodapfti unnle IX. kOt SÖO—S6«. Up
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ból Pestmegye legalsó helységébl is, székhelyétl

40—50 mértföldnyi távolságról s török uralom alatti

községektl adót szedett, vagy azok számára igazsá-

got szolgáltatott, hanem az országos törvény volt

mindenható, mely a megyének hosszú kezet adott, s

a nemzeti érzületet mindvégig megtartott községek-

ben kész hódolatot gerjeszteni tudott. Még hosszabb

kez lett volna ily értelemben az esztergami vagy

pozsonyi káptalan , mely a magyar király által ado-

mányzott pest-, bács-, békés- vagy csongrádmegye-

beli török hódoltságban létezett birtokokba, az ado-

mányos hazafiakat Eger, Fülek, Szécsény vagy épen

Ónod várában teljesített eljárással igtatta be, úgy
hogy maga ezen eljárás, azóta máig, jogászi m-
nyelven „hosszú kézzel foganatosított be-

igtatás" nevezetet visel '); de ama hosszú kezet az

1563. 45. és 1647. 136. törvénycikkelyek adták,

melyek a hódoltságbani beigtatások végrehajtásáról

intézkedtek.— Az 1574. 15., 1575. 12. és 1587. 24.

törvénycikkelyek már korán eltiltották a töröknek

önkénytes bchódolást; az 1622. 20., 1625. 12. a

törökkeli szövetkezést; az 1659. 13. pedig halált

mond mindenkire, ha török birót keres határbeli

vagy egyéb perci])en; akkor tehát, midn l*estmegye

ühlözte s halállal is büntette saját területén a „töri)-

k()Hség"et, csak a fentebb idézett törvények rcnde-

l(;tét teljesítette, mi kiUelcssége volt; — de Pest-

megyíí ad(')t is vetett egész terüh'tén a beliódított köz-

Hegekre, és azokat egész erélylyel be is szeik'tte:

'; Htntiitio I()|ik:i manii |ir r;ic(, .-i. Ily iM'ij^'laláHokrúli Jelend''

Bi;kki-I a ncve/.ell káplalaiioU akkori jejfyzököiiyveik tíinive vauiiilk.
'— I,áMH lia.Hoiilókat állalaiii kii/-ülv»! az 1. köt. Oklüvúlt. 23. t5s

2<i. MZ. HZ. :\\'Mt.
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ip^iiÍM; mert az löC7 : .1, én LÓGD : 10. t <*. niilr el-

ri'iuiclti'k , hit^y u titrítk áltül behódított ri^zek iuko-

Kuí ík uiiiitlen orhztipirt tulóziUt vÍKeljciiek , dt* C8ak

íVlrt ti/.i'SMrk annak , mi aiz «»rszil;jf többi n'HZcibtn

li/riiiiik; i'H hoj,'-y t'/. uiIú/jíhí n'iitJHZtT az t'j^i'hz töriik

urulkudÚH ailatt fcnmílloit, i^azoljitk az 1G2: 2H;

1G35: 4; 1G38: 8; 1647: 33; lG4y: ÜG; 1655: 15;

1G59: 10 és 1GG2: 50. türvtyvtikkel) ek , nulyik

közül a K'i^dHü rendeli , hogy a «zent korunu rei en

örsi^jfe íizi'tt'scre az cjri-sz orszá^^ban niindcn iHtrtát«')l

etry-t'tr-y f(»rinl adó szedfssck , de a tói i»k altul bcbó-

dítdtt helyek annak esak felét íizeKBek, — az utóbb

idézett törvények |Kdi^ mind iiz eUöre, va^jy ej^y-

másra hivatkoznak. Mindjárt látni fü^uk,h(>g:y azt

Keeskemét éj»en íj^y fizette. — A „t ö r ö k ö s 8 é g"

nem szójáték volt , liaiicm az országos ti'irvény által

tiltott bármely ti»rók intézmény vagy szokás íTdvétele,

perca ügyekben török biróhoz folyamodás, törökkeli

eimboráhU, annak fegyver szolgáltatás, vagy önkéii-

teü behódulás, unt a törvény, mint hiizaárulást, lialál-

lal rendelt büntettetni, — midn tehát Pestmegye az

imént elsi»roll esetekben eljárt, tényleges ti»r\ények

végrehajté^a volt.

Héke idején a török nem is akadályozta a megvet

ilyetén törvényei adó behajtásában. Az IGUG-dik év-

ben kelt zsitvatoroki békekötés latin példányának

17-dik eikkébeu olvassuk: „a 1 örökök a }ulysí(jekrt

ki iit mt'ujenek j Imtwm Jövedelmeiket a htlystytk

birdi által szedessék be. De ha a birák ezt nem

teljesítenék, kerejstesstnek meg általuk a kapitányok

.

vagy illttö földesurak , hogy ezek ket kényszerítsék

.

És ha (gy sem boldogulnának , csak akkor menjenek

Kaemkem^ v. tört. 11. kiM. 1

2



178

ki maguk a Törökök. Epén ily értelemben
járjanak el a Ma gy árok is." ') Az adózás

tárgyában kelt eme cikkely 1625-dik évben a gyar-

mati békekötés 4-dik ^) és 1627-dik évben a szönyi

békekötés 5-dik cikkében ^) megiíjíttatik; ba tehát a

kivetett adó megadásától vonakodó vagy hanyag

helységekre Pestmegye hajdút vagy katonát küld

,

és- a birákat berendeli , vagy épen beviteti , erre tel-

jes joga volt. — 1683-dik évi szön Karaífa tábornok

hat lovas ezreddel Pest, Nógrád és Heves megyékbe

téli szállásra rendeltetik , s e megyék községei

ámbár még török uralom alatt voltak, kvártély-

pénz fizetésére köteleztettek , Kecskemétre hetenkint

3 3,832, Nagy-Körösre 8736, Ceglédre 3,164 poltura

vettetvén ki , — ezt Darvas János szolgabíró Gács

várából kelt leveleivel kérve, javalva és fenyegetve

sürgeti "*), azonban meghallja Bndán a török s 1684.

Január 3-ról ekép ír a városokra: „Te Kecskeméti.,

Körösi és Ceglédi Birák és eskilttek, mivel hogy

Gács váráhúl az Német Kapitántúl kérnek quártély

Pénzt, Kecskemétrül jior. 500 minden hétre, Körös-

rül Jior. 288, Czeglédrül jior. 90., ez nem szo-

kás., soha nem is volt, ne adgyátok, hatalmas

Vezér Urunknak engedelme nincsen, lia affok, még-

ha l/ya hatalmas Vezér, az hirdkni felkarózza, és

városok rosszul járnalc , mert enf/cdc/cm nincsen,

s () h ff s z n k á s n c m v o 1 1." ^) — 1 (!S3-dik évi nyá-

i(»ii 'i'idvöli Iiiiic I'cHtnicgyérc ])()rl;íiikint 20 forint

') CorpiiH .FiirÍH Iliin(,';irici. Itii(l;ic 177'.i. 'l'o)ii. II. pn;,'. Cit'.l.

') Tiifloiiiáiiylár. II. küt. 1HI17. IW. \:\\\.

') 'rinl<.iii;iii}(:ir. IV. köf. IHliH. 'jr.2. I.'ip.

"•j K ti'irnyr.i vriii:itk(izó incii rrdokcs (iKI(\ clcK .1 kíhctki'z^i III. Külctbcíi

foKiiiik kii/ííltrtiii.

') Oklfvi'-lt. II. kííf. \>()\. HZ.
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hadi adc^í mvat. a birt(»kíalaii lufncíekre m'í»^yHztTtH

taxát vi'ttft, v'/A'i\ kivíil í» Iktli'ht iiaruiu-Kol, h u;fyan-

a£on Darvaa .Iiiium H/.o]^altirú. utúlib Hadai (iáhjiár

alih|uiii HÜr^'tik a vánmokat: ho{j:y az ottjuii iK'iue-

8i'k fíjfukiiil fflüljfiirk . a k<»ZHr;ffk |M'dig; iiiinden

öt portátúl e«ry p:yal(»;r'»t adjanak, rn a kirovott liadi

ailól UK» talliT birsá;;: alatt beszállítsák, — v'/A is

uu'jriiallja liudáii a török, 8 ily Kajátná^^oH rondi'li'ti't

borsát: ..7V Ktcskeméíi^ Körösi, Czftjlédi Biník, és

töhh Falujt is Víírosi Hirák isküttvk , értésilnkrt

esttt,ho(fif Tököli Vrfihat '
" .' ' " f

johlnhjyoknt fetjyvvrln'n (/Aar (........,.. . ,..-..,.<. . . . -

linnín ttrnt lújf/ holiiítvtta ezen országot keze ald
,

hogy más uralkodnék országbál , soha mi meg iwm

engeJgtfiik hogy az jobbágy szablyát hordozzon olda^

Ián ^ Szultán Szuliuián botot , szántóvasai engedett

,

és ostort kezetikben , és nem szablyát ; hagyom és

erössen jmraucsolom , ha karóban nem akartok szá-

radni, szablyát ne kössetek mindaddig ^ valamíg az

Csillag Vezértül és Ibrahim Fassátúl parancsolat

nem adatik az felkelésre ; ha pedig az Ispányok er-

vel fel akarnak ültetni, nekünk hírt adgyatok , el-

hidgyéíek fntra szaladnak Rádi fjáspár és több

Tököli emberei; ha Jobbágybúi Jegyvert visel em-

bert akarnak csinálni, ahol Sárospatak, K^jerjes,

Tálya , Mád , és több magatok várossá helyetekbl

csináUyatok fegyvvrviselket , nem az Török határi-

ban. Fel ne kil/ydik, mert bizony roszszúl Jártok

r

A lui tehát szukatlaii volt, azt a török kcméuyt'n

tiltotta, mert az or8zá{f pusztuhUát , a nép elszt'íré-

nyedéiíét uia^a is belátta, s íjry ha Uh l-ben az

acciaák szedetését tilalmazta, ebben Heiuiui különös
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sincs akkor, midn a fegyverkezést még saját szö-

vetségese Tököli érdekében sem engedte meg; ellen-

ben a megye által kirovott adó beszolgáltatását nem-

csak nem tiltotta, söt parancsolta, fentebb megsza-

kasztott rendeletét így folytatván: „Az mivel az

nemes Vdrmegy e impositiojáhúl tartoz-

tok, meg adgy átok ; de az Ispányok bírságot ne

vegyenek, mert keser, lészen nekik, az mit akarnak

építeni elrontyák , ez országban bir^ság nem lehet. —
Ez Uri Levelünket az Ispánnak meg mutassátokJ' ')

Ha pedig a rendes adó felszedését gátolta , háborúzás

közben azt saját érdeke hozta magával.

Törvénykezési ügyekben Kecskemétre vonatkozó

adatot. Pestmegye befolyására nézve, nem találtam,

egyedül a Nagy-Körösi Krónikában 146-dik lapon

Xn. sz. alatt közlött fogott bírósági Ítélet ntal arra,

hogy Kecskeméten és Nagy-Körösön is voltak a

megyének vidéki hites táblabii'ái, kik által Pánczél

Istvánné és Nagy Mihályné boszorkánysággal vádolt

nagykörösi nök ellen tanúkat vallatott; de hasonló

nyomot Kecskeméten nem tudok.

Közigazgatási tekintetben igen érdekes Pápai
Ján s ])cstmegyei szolgabírónak KidO-ik évi Január

l)-k('ji kelt azon kíirlevele, melylyel az lG59-dik évi

i'ij t<"»r\('iiy('k iKMiiely cikkelyeit meghirdeti s jizok

alapjíín a megye intézkedéseit tn<ljiíja. Legelsíivé

teszi az lij ti'nvény ll^-dik eikkelyi't, melynél fogva

az l.'")í!.'»-(lik ('vi -J2-(lik cikkely értelmében a károm-

ko<|('»k Itiiiilclí'sc elrcinlclfeíik. Azután Ji If*. 1(!. és

I 7 (lik cikkclvík ;il;i|ij;iii liilja, Iiogv ralib'dill é.s

^) Oklrv.'H. II. IWK. 107. •*i
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kutoiiáiiil iieiiki luarliut iic vcfryi'ii , mert mint orffuzdu

hulállal tizet; h tiyÜEtl. foKxtó. HZcp^nyHcf^i't oarcolú

tolvjijok . l(»|Kik éé miiulcii {^onuKzti'Vok ellen a köt

»vgvk felkeljenek k a/(ikat liimtífeH terlie alatt ilUlz-

Ei'k. elt'opUMMukra minden er«»( felliaif/jiáljanak. Majd

a KU^dik eikkely K/.«rint Unlalja : mikép Nú^nid

vára kijavittMtána IV-Mtmepve terhire rovatott, éé

pétiig tÜKeteKen az o jairiUa, melyhez Keenkemet íh

tartozott, mint távolabb chö. kt^zi munka helyett annak

jtortaüzám nzerinti mei^váltáHára kiWele/.titeít.a váltKá-

^nt leliál besz^d{íálta^8iik. Az el]»UKZtúlt ln!^ -.'.-..l

adi'izaUának leebb Kzállítátsa. mértékek ejcyeiil

éti az ipareikkek árának H/.abályozáMa teszik a kör-

levél többi részét, melyek az idézett torvény G7- é«

71-<lik eikkelyeiben foglaltattak, erre nézve a 8z<dj:a-

biró Keeskeniét, Na^'-y-Körits és ('ej^létl városokhoz

fordul, és a/>»knak n)e«,^liag:yja : hog:y Február 22-re

kitzött metrye«^y ülésen a három város birája h4rmad-

ma^ával , mindenik eéhmester máModmapíval , és a

kalmárok szinte másodma^ukkal , 24 forint birsáír

alatt mejyelenjenek. A mely közséj^ek a poríapénzl

(adót) és nemesek a ta\a)iénzt be nem szolgáltatták,

24 forint birsiígj^al etryütt vi^ryék fel. Keeskemélen

Bán Gergelyt, Na^y-Körösön Kövér lutviúit felhatal-

mazza, ho^y e két városbeli nemesek közül azokat,

kik taxájukat be nem fizették , a községi birák által

!"• "• '• k adandó karhatalommal 2-1 forint erejeij; Uiey;

lassák , s zálogukat adili^ vissza ne adják,

mí;;nem a reájuk vetett taxát kétszeresen meg nem

fizetik. Jellemz e korbúi a körlevél azon rt^sze, mely-

ben utasíttatnak azon vairosok éa helységek, melyek

binü felmenetelre vannak szólítva, hogy ötven-ötven



182

pénzt, asztalpénz fejében, és egy-egy kila árpát—
valószínleg' lovak abrakolására— küldjenek, s ha

valamelyik biró neheztelné az árpát hozni, hozzon

helyette 75 dénárt '). ~ E körlevél maga elegend

lenne a megyei hatóság akkori hatáskörének ismer-

tetésére.

Pestmegye által , a behódított községektl besze-

dett adó , a török uralom utóbbi 50 éveirl a megye

jegyzkönyveibl igazolva van ^); mikép fizette azt

Kecskemét 1634. eltt, következ adatok szolgálja-

nak mutatványul:

1624. Portapénzt 11 tallért, mikor Bosnyák

Urunkhoz möntenek az Hattyúkkal, és az adóval.

— 50. lap.

1626. Az Nógrádi vár épületére adtunk 26 Tal-

lért. — 89. lap.

Mögh újabban bocsátván Nógrádban Kamarás

Ambndst, Nagy Mihált, Portánk 16. Mindön Por-

tára szttének Harmadfél-fél forintot , t'ótt Egy Som-

mában fi. 40. — 128. lap.

Ugyanakkor Hivatván Tassi János Porta után

való fölvetésre Szécsénbe, kílltUnk fizetésünkre 28

Tallért^ tészen fl. 35. — 152. lap.

1027. j szörént való szent Mátyás hetében Hét-

fn küldöttük Király Istvánfh Csetényihez Szécsény-

hen, Portapénzt attunk fi. 36. Asztalpénzt fi. 3.

— 154. lap.

Második lilúljíin fölmönvén Biró Uram, vitt föl

az Császár adójából 28 Tallért. Nógrádban Porta

>) Okl(!V<'lt. II. kíit. .'Ut'.). HZ.

') Halamon iM-rcnc : l!ii<l;i|i(nfi Szimlc. IX. kíif. .'I.M. h köv. lapok.
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fiMn raló fSUf€té$ két-kéi /oruitjáial tiUt Ji, 30. —
l.>. lap.

rtfyanazou nap (KiHUHHr.oiiy elöfti luftén lli-tfúu)

ktlUlvén Kttktis (iiföriftföt imuja lován KúUkÍKn i*trta'

ftrtizt vinni, másfél forintjával IH purtátiU //. 1*7.

— 129. lap.

Snttu* Mihált kültilk Sótjráilban az várt a-fa

f'tlöi, ailtnnk költséffre fi. 1. (iet^. 60. Adhink araijy

kiiUlöttiink Portánktál 14 Tallért.— \M. lap.

1G29. Nógrádban az vár épületire Szekeres

Jánostól kültünk 30 Tallért, mely tészen fi. 37. den,

óO. — 8. lap.

Király Istvánt kiihlvén Xóijrádban az Po rta-fa

felöl, attunk W Császár Tallért. — \4. h\\).

Az Korona rzknek az 18 portára fiztt-

tünk fi. 0. — 15. lap.

1G38. Biró Uram Fülekben menvén — Kúldöt-

Vink Szilasi András uram kezéliez portapénzt ji. 60.

— 4. lap.

KüldiJttánk Fülekben KiUasi Györyy és Szilasi

Aláírásnak P) Purturu hojonn urzokntk ti. 'J.

den 60. — 9. lap.

Nógrádban küldöttünk vár épületire való

pénzi /L 31. — 10. lap.

l^íjrádban vice kapitány urak ktzéJiez szolgál-

tattunr várt a -fára való pénzt fi. 26. den. 80.—
13. lai.

Ks *z éveiikint íj^y fizettetik ; mihezkt'|K»«t kt't-

8(^gbcvoihatatlaii : liojjv Peatnietrye bebiKldlt közsé-

gei, az ütózái^os törvény szerint kirovott uiinílenueuiü

adót, a nefj^yeliatusáj; fentartiisi költaégeit. a vé^-



184

várak jókarban tartási munkája váltságát, söt még' a

várörség tzifájának beszerzési költségeit is visel-

ték , a címeres vagy birtoktalan nemesek pedig taxa

cím alatt adóztak.

XIII.

A töröknek fizetett adó nemeit s évenkinti mennyi-

ségét kinyomozni nehéz föladat. x4.dó- és számviteli

könyveink többnyire hiányosak s bennök az évi adó

mennyiségének fölfedezése valóságos rejtély, nem-

csak azért, mivel a magyar adóval együttesen van

kivetve s a fö összegtl különböz számot kiadó rész-

letekben fizetve, hanem fleg azért, mivel háborús

idben egy év alatt több ízben rovatott ki harács után

a hadi adó, s nem lehet végére járni, vájjon ugyan-

azon évben-e, vagy a következben hajtatott be a

lakosoktl. A török nyugtatványokkal még nagyoblí

a baj : mert ezekben a fizetett összeg csak néha, leg-

inkább a részletes fizetések alkalmával tétetik \á
,

azok átalában csak a kivetett adónak tökéletes le.''0-

vását tartalmazzák, azon mindennapi kifejezéssel:

hogy az utolsó oszporáig le van fizetve , — st éren-

kint számba véve könny felfogni, mikép ha csak

1624-ik év utáni korbi is minden török levél hoz-

zánk eljutott volna, azok száma több ezerre lgna,

így pedig háromszázat sem birunk felmutatni • mind-

azáltal megközelítleg, adókiuiyvck és nyugták össze-

vetésével következ vázlatot lehet kiállítani.

A Kzámvittíli könyvek és idszeriníi adrkíMiyvck

némíilyikébcn ])ontoHaii be van jegyezve 'M évi adó

egész mennyisége s az ily bejegyzéseik szerint:
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n;40-i!ik i^hvu ílerék-tttlú volt . IMDO fr. — d.

inarhajszáiu 1 (),(»() 1 '/, , inclytid

ftzeltcíc'tt Sli „ 62 „

egi^sz évi adó: 3,343 fr. .02 d.

ItMT. Az adó summa HZfriiit . . . 2,755 fr. G d.

\'jid8ziím 12,472',, melyre H

I^énzc^•el eHCtt !»77 „ 7G „

a cBiíüziír adaja 555 „ 80 „

egt^sz dvi adó: 4,308 fr. C2 d.

1 048. „Csiíszár adaja kivett^s szerint" 555 fr. 80 d.

„Derék-adó és vadKZíím" . . 3,752 „ 82 „

„Kideg legények adaja" . . 150 „ — „

egész évi adó: 4,458 fr. G2 d.

lG4y. „A esásziír adaja számvetve" . 582 fr. 75 d.

„Az adó sziimvetve" .... 3,398 „ 45 „

„Marhaszám 12,204'/, tészen 97G „ 3G „

egész évi adó: 4,Ü57 fr. 5G d.

l<;r)4. ..('sászár adaja summa szerint

számvetve" G42 fr. 20 d.

„Derék-adó számvetve" . . 3,636 „ 92 „

..^larliaszáin mindenestül

12,UU1- 960 „ 8 „

egész évi adó : 5,239 fr. 20 d.

1657. Császár aílaja 804 fr. 20 den.

császár adaja, derék-adó és

vadszáiu vagy marhaszám

,

vagyis az egész évi adó : G,22G fr. — d.
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1660. Császár adaja in summa" . . 1,117 fr. 25 d.

Derék-adó 4,463 „ 58 „

Marhaszám 17,708 .... 1,416 „ 16 „

egész évi adó: 6,996 fr. 99 d.

1663. „Az császár adaja számvetve" 1,682 fr. 40 d.

„Az Derék-adó számvetve" . 4,869 „ 25 „

„Az Vadszám mindenestül 19

ezör hétszáz 39 '/^ , idest

19,739 72, tészen. . . . 1,973 „ 95 „

egész évi adó: 8,525 fr. 60 d.

1668. „Az Adó" . . . .3,710 Tallér

„Vadszám 10,655, esik

tle" 800 „ 40 d. hián

egész évi adó : 4,510 Tall. 40 d. hián.

1673. „Az Adó egy summában" . 5,624 Tall. 1 fr.

„Vadszám 22,222, ettl esik

1,022 fr. 20 d. Vadszám

derék adóval együtt

in summa: 6,767 Tallér.

1676. „Summa Census facit Talleros 6,460."

1679. Az egész évi Adó összege . . 6,440 Tallér.

1685. „Summája a derék adó-

nak" 5,374 Tallér.

„Marhák száma uiiu-

dciu'síül 16,178.,

esik reá 1,617 fr.

85 (Icii. VJigyis . . 577 Tall. 1> fr. 25 d.

évi adó: .5,951 M\ill. 2 fr. 25 d.
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K liáromie adú mo^UinertetéséiiiH emk^kesetbe

kell hoznunk azuu kürlini'nyt , ho^y KccHkeiu<^t a

• ^a-^zári ma^i kinc^itiir Bzáuuira jüvcdelmrzö birtok

lévcn, itt a kcrt'HZtyen lako8 tulajdoni birtokjo^a a

iiiahuuH'iliin 8zcnt törvi^nyck nzcrint cl volt ismerve,

itt tcliát a törvciiycü tizcilcu kivül mó^ barácB,
a/a/, kész pénzben fej- é« földadó fizettetett, b azért

i!ia::a a birtok k h aradzB-földnek, va^^yiü mivel

ri nui^rán kincstilr, va^jy bels kincHtár (ka-

-/jiah javadahuára Bzolfíált, khasz-nak vaj^y beUó

itirloknak, a t<>le fizetett adó j)edi^ „s u in Uí a-ad ó*'-

nak neveztetett, annyival is inkább, mivel Keeskeuiét

a tizedet a töröknek sem fizette soha természetben,

lianem mint róla nyugták is maradtak fen, azt kész-

pénzben , a summa adóval váltotta meg. — Ezen adó-

nak , mint szoros értelemben íold-adónak tartozéka

\ idt a leji^cltetési adó , mely számviteli könyveinkben

Mar ha szám, va^i^y \' ad szám nevezettel jelölte-

tik ; azonban nem kell jfondolni , mintha ez utóbbi adó

csupán a legel földektl , vagy csak a legelökön tar-

tott tenyész lábas jószágtól fizettetett volna,— mint

alább látandjuk, kirovatott az nemcsak a legel bar-

mokra, hanem mindennem ingóságra, s neve)iizért

..Marhaszám", mivel régi magyar kifejezéssel min-

den ingó vagyonnak „marha" volt neve, s innen

van régi könyvekben és iratokban az „ezüst mar-
ha*, „drága marha" kifejezés az ezüst és egyéb

drágaságok helyeit. — A derék adó nem volt egé-

szen a töröknek fizetve, hanem e cím alatt foglaltat-

nak számviteli könyveinkben mindazon adónemek

,

uíelyeket a város a megyének, saját magyar földes

urainak; és az elpusztult szomszéd helységekbl lett
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pusztákért az illet iszpahiáknak s magyar földes

uraiknak — ha voltak— haszonbér fejében fizetett,

söt a „derék adó" rovata alatt vétetik kiadásba

számviteli könyveink szerint a „s umm a a d ó'' is , hogy

pedig a Vadszám nem volt önálló adónem, hanem a

summa-adó tartozéka, abból gyanítható, mert csupán

a felszámításban fordul elÖ, sem a kivetésben, sem a

kiadások között külön nem említtetik. — Azon hadi

adó , melyet a török háborús idben kivetni szokott

,

„Császár ad aj a" nevet viselt, és mindig harács

után vettetett ki. A harács száma, ügy látszik,

idnkint változott, mert 1626-ik évben Kecskemét 60

harácstól fizetett, 1640-ik év után pedig itten a török

mindig 156 házat, vagy harácsot, az az ugyanannyi

portát számított, ellenben Pest megye, mint fentebb

láttuk, 18, 19, 20 portát rovott a városra, — és így

midn a török levelek közt eme kifejezést olvassuk:

,,minden adó után két-két kila árpát" vagy: ,,minden

harács után 500 oszporát hozzatok",— ez ugyanany-

nyi török porta utáni kirovást jelent. Az imént emlí-

tett hadi-adó elbb csak háborús idben a hadi költ-

ség fedezésére szokott kirovatni , de utóbb oly közön-

ségessé lett, hogy akár volt háború, akár sem, foly-

vást kivettetett, hadviselés ideje csak annyiban tett

különbséget, hogy olykor évenkint több ízben történt

ily kivetés, például 1683-ban clbl) minden harácsra

650 í)HZ])f>ra, aztán minden adóra 230 oszpora ');

1685-l)('n pedig els ízben minden adóra 880 oszi)()ra,

utóhl) 877 oHZj)ora vettetett ki '^). Legtöbb adat arra

iiiiiint, lidgy a lianícs után kivetett hadi adót vagy

') Oklitvi'lt. II. kot. 177. r.if.. HZ.

'') ()kh-\('U. II. k(i(. 'JH;. .'(17. HZ.
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CftáAsár luUijÁt a Imdai jnncsár a^, vngy ennek

hclyotte8i'kint valauuly jniurtiir tinzt, u Muuituu-

adót ]H'(Ii^ iniiKÜ^ a nazur-)u^^ va|^y kiiicMtáriiok

szitlír be; — efrvi'binínt ÜHeinknek a jcf^yzököii}-

vi'kben Irrakott hcjr^ryzi^Keikliöl ú;ry líítKzik, de az

litalános töritk nyu;;lák is, iiulyckbon a bertzolí^iíl-

taUíít adó iiu'iiiiyisi^^^t'nd bzu bíiich, azt ií^azoljsik,

ho«{:y ezen adtSnemeknck valamint kíruviitfa lí^^y be-

szeilJso is, minduntalan önkrnyíi eljáriUán alapúit a

töröknek, — c«uk egyetlen adatot idézek: 1020.

„— fizettünk az Jancsár A<júiiah (JO Jlu rácsot , r ü 1 1 e

rajtunk három Jorintjáral injolczraiüiárom-hárovi

pénzével, vötie el az Tallért száztizenhét pénzért, ltt

egy summában ez az JJarács, liyy mini 00 llarács

fi, 229. d. 80. — Attunk 196 Tallért az mint be-

'üt te t ülünk. — fi.
6. dcji 86. kit k kész in

Medánnak hínak. Ajándék pénzt attunk 11 Tal-

lért. Az Tihajának 4 Tallért. Az lkaknak 3 Tal-

lért. Az Inasoknak 4 Tallért. Az Tolmácsnak egy

Tallért Az Vajdának attunk 15 Tallért^' '). — 1G21.

yyÁgoston Pál Uram F Bíróságában az Nazur
Bekkel alkuttunk mög Summánkra Hatszáz

egész forintban , egy Borjas Tehénben , az Ajándék

pénzzel együtt. Attuk mög fele summánkat kétszáz-

htíszonkét Tallért és den. 30. az ki tött egészben fi.

S0&' «).

A Vadíszámot. va<íy -Marlias/ániot illctoU'g, i^^fc-n

érdekes adatok njutatják. bi>«,^y a tün'»knek minden

befolyása nélkül nia^^uk a városiak vették számba a

legel jószágot s egyéb ingóságot; s ugyan ok annak

') Siiiu\itdi kön>"»- IC'.'C— If.'i". 13U. lajj.

'i l'iryanott 168. lap.
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mennyiségéhez képest állapították meg a kivetési

kulcsot.

„Anno 1672. Die 12 Juny. Az Becsületes Tanács

az Kösséggel egyetemben fttének Hlyen Végezést és

Deliheratiot az Vadszám avagy Marhaszám hevétele

felöl, hogy mint az elmúlt fels esztendkben , úgy
az jelen való esztendben is, st az következendk-

ben is, az idnek terhes volta miatt ezen Delibera-

ti úgy follyon és tartassék meg. Mely Deliberatum

az De eo Utrumával együtt Hlyen formán vagyon.

Az Igaz Isten, az ki Atya, Fiú, Szentlélek, Tel-

lyes szentháromság egy bizony örök Isten , tégedet úgy

segéllyen , hogy tehetséged szerint , minden Jármos
,

Hámos, és akármi névvel nevezend marháidról,

ezüst jószágodról és pénzedrl, akár magadé
,
felesé-

gedé., fiadé, Leáiiyodé , Anyádé, Öcsédé, Bátyádé

légyen, valamellyek az te gondviselésed és birtokod

alatt vannak, mind azokról az Vadszámot igazán

beadod, semminem adósságot. Adót, szolgabérit

esztendt által házadnépére s tartására való költsé-

gedet azokból ki nem tudod, az mellett szokott déz-

mádat is igazán beadod. Isten téged úgy segéllyen.

NB. Egy Malom tíz Vadszám.

Kos és Meddii Juh 5 egy marhaszám.

Pénz Tallér 5.

Az kiknél más pénze uzsorán jár, avagy] Árvák

pénze vagijon
, Azokról is így DeliberáltanaJc.

Az kinél vagyon az uzsorás pénz , minthogy a veszi

annak hasznát esztendnként és mindenkor, azért

Vadszámot is az adgyon tüle az míg nála, lészen.

Az kié a pénz az uzsorás , az is^ az uzsorából

Vadszámot adgyotij ha. az p)énz nála lészen észten-
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il(i(j , MZtendéig adijyon , ha fA éUiBndmg , ftUt az

l\> i'íís adífifa iitrg az ki az Vadszámtál esik
^
/tlét

: kinél volt.

Ismét az pénzt ha le akarja teituyi, hija az Város

Birája tltihcn közössét , ott ii'assa be az ö Vadszám-

i>ít ahlnd , és írják arra a kié az pénz volt.

Az Vidékrl való pénznek is illycn rendelése

<ett , Az melly einhertknél oUyan pénz vagyon ^ az

kinél vagyon mind addig Vadszámot adgyon tiÜe

,

ilamfg nála tartya. Az pénzt kiadván arról való

\ adszámát írassa be. Kz oly pénz a kivel keres-

Lnlnt'k.

.{z árvák pénzek is az kiknél Interesre vagyon,

az Vadszámot mind addig beadgya s fizessen maga
tiUe, valamíg az pénzt ktzétiil ki nem adgyák, de

az szegény Árvák Interesséböl Vadszámot nein kell

' > nni.

Kz is fen maradgyon az régi atyáiiJc törvényes

zokások szerént, egy Bikát, egy Ménylovat , egy

párta-övet, egy Pohárt , egy ruhára való kapcsot

kitudhatnyi.*' ')

^yAnno 167 H. dit 11 inensis Julii. Minthogy az

Isten Váross7inkat ez jelen való eszttudönek alkal-

matosságával az Vadszámnak ujjobban való bevéte-

léhez képest elannyira szerencséltette^ hogy noha ta-

alyy és az eltt való számos eszttndöhnek forgási-

l>an az Vadszámtól 16 pénz járt, de ha ez jelen

való Esztendben Tíz pénzre száll is , Öt száz forint-

tal többre mégyen iidnt az eltt, teJiái egytz aka-

ratból s lélek szerint való voxolásból mi aláb meg-

') AdókönjT 1672. 3. lap.
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Írandó Eskiitt személyek tettünk Hlyen végezést, hogy

mai napságtúl fogvást az Vadszám 10 pénzben áll-

jon meg.'-' ^)

A török-világ' korszakában sok pénz volt ugyan

ama 3—4000, utóbb 7-8000 forint, vagy tallér,

mit Kecskemét város évenkint mindennem adócím

alatt fizetett; de népességéhez s ennek vagyonossá-

gához képest még sem volt annyi, hogy azt terhes-

nek vagy épen nyomasztónak mondani lehetne. Gyak-

ran említtetett már, mikép a török uralom második

korszakában, a rendkivüli adók és díjak szedetése

helyben megsznt , — török leveleink között nem is

fordul elö két esetnél több, a 70-dik és 87-dik szá-

mok alatt, midn a hagyatéktól kincstári díj szede-

tik, a 75-dik szám alatt pedig nöszö-pénz fizette-

tik, s ezek valószínleg különös körülmények által

idéztettek elö , mert ily fizetések a jegyzökönyvekben

csakugyan nem találtatnak ; a kecskeméti biró , városi

tanács és fogott birák törvényszéke folyvást, vagy

idnkint eljár saját hivatásában, de a hiteset, csin-

csilát s többi díjaknak helyben nyoma sincs, hanem

Budán , minden nyugtától vagy török levéltl mindig

megveszik a czédula- vagy levél-váltságot sat. ; de

még ez is oly kevés, minthogy bár nem ritkán, de

még sem igen gyakran történik , hogy abból érezhet

tclicr nem származhatott ; de volt a töröknek az adóz-

tafásoii kivííl annyi követelése, mely a vérig zakla-

tott ahittv{i]()kat nemcsak elkeserítette, hanem egész

vidí'kek lakosait fíHdönfutókká tette, a szó teljes ér-

telmében kipusztította.

') Adókíínyv ICJl.
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Ily iiyoinaHXtó UAht mM KecKkiMiu'trt' , mint <*Há-

^Ziiri kini'Htiiri iinulaUuuni. i'h aniuilfo^va uz vt^yen

ÍK/.(iai)iák , vn;ry tirtztrk n»I<lrHura»ág:a alatt iiyöfi^ö

t'alvakiiál liaKonlítliatlainil knlvczöbb helyzrtü naj^y

ki»ZHt';íTC m^zvc, li<»;ry inimlon a(i(i))i*li tartozÚHidiak

,

K kt'zi vaí^y szckrri'H KzoI;rálatának tdjrHÍtrsr utjíii

íh. a luidai pasa vh tisztek szjíiiiára i'vonkint tfim'nlek

iiijjrytiiHzolfífiíltafáHt kflk'tt tennie. Ily terhes kötele-

zettst^^ volt az akkor nu'^ maim!! inkiibb enli'»telcn

Keeskeinétnek . liojjy a pasa konyhájára (ívenkint

'jno szekér fát, lovai t'lelniezéKi're u;,'"yanannyi Vze-

kér szénát, élelmi szerekben tojást, vajat, mézet,

sajtot i(I<»nkint nr.^y mennyiségben , s alattas tisztei-

nek aránylaji; mindig 8zol<ráltatiii tartozott, — elein-

tén ez „kéreméHkéj)en" kivántatott, idvel szokássá

fajúit 8 nem leit volna tanáesos elmulasztani, vaj^y

••pen mejrtajradni . mert a város majrát az által ön"iki>8

üldöztetés veszélyének tette volna ki. Mé<i: kiállha-

tatlanabb volt a töri>knek kedveskedésbl követeléssé

l'ajúlt ajándékváo^ya. melynéltb«^va minden keresz-

tyén na^y ünnep, és malmmedán ünnepek alkalmával

is ajándékot kívánt, az líj tisztviselt a közsé;;! elöl-

járóknak me«^ kellett látof^aíniok jobbá^^yi mély tisz-

teletlel, de sohasem üres kézzel, nót a pasa va«;:y

némely ma^ifasb tisztvisel, kivált béke idején, kör-

utazást tarí»»tt, a vé^^ett, hogy a községektl ajándé-

kot szedhessen. A vajdák egész sereggel jártak

fahin'd falura, városrül városra, keresték a bntette-

seket, s ha nem voltak is ilyenek, találniok kellett,

hogy valakibe , vagy a községbe köthessenek , és

magukat jól megtizettessék ; huzamos ideig a község

nyakán élsködtek , s egy véletlen halál , vagy a ha-

Kfcskemét v. tor(. II. i -í. 13
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tárban talált bolt test elegend ok volt arra, hogy a

község terbes birságra Ítéltessék, ugyanazért, a

„Vajda népe" jövetelének bíre jóval elbb járt, s

Kecskemét sokszor még Pesten lekenyerezi az illet

vajdát, bogy a városra ki ne jöjjön. Egyetlen szám-

viteli könyvünk sincs, melyben ily zsarlásnak leg-

méltóbban nevezbetö ajándékok elö ne fordulnának

,

söt a számviteli könyvek legtöbbikében , elöl vagy

alkalmas helyen elre be van jegyezve a rendszeres

ajándékok mennyisége, melyekre a török illet alka-

lommal követelöleg számított , nehogy azoktúl eltérés

történvén , a város bosszú tárgyává tétessék. Példa-

kint az 1657-dik évi számviteli könyvbl kijegyzem

az ilyetén megszállás alkalmával osztatni szokott

ajándékokat:

Anno 1658. *) die 24.' Januarii. Nazur Bék

Urunk eö Nagysága emberei, úgymint Vajda népe

Váltósunkban lévén ^
adtunk ajándékot rendszerint

Az Nagyságos Nazur Beknek Tallér 100.

Róka bort 12. Farkas brt 1. Gyöngyházas késeket

12 párt. Sajtot 12. Vajat 12 pintet. 4 szál daru

tollat, egy téhely köz kést.

Az Úr fiának 10 Tallért, egy róka brt, egy

sajtot, egy pár kést.

Az Úr inasainak Tallér 14, 3 róka brt,

6 sajtot, 6 pár kést.

Tihajának Gzáférnek Tallér 8, két pár

kést, két sajtot, egy róka brt.

') Mf(íji'(íyf'ztf'tni k('rcin : lioffy nz adó- (^h azáiiivitcli könyvek n köz-

ÍK.'i'/K''it;'iKÍ rvrr Hzoltíáit.-ik , iiwly akkor a l»irák vúlasztÚHÚval , o^yüt

Bzcnttfyörííynaptól ináHÍki>f (artoW.
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Jíasznaddrjá nak Tallér 10, cíjij jMír Lf'sf

,

tujy sajtot , egy róka bort.

Ty a tónak ') TulUr ÍJ, két róka bort, egy

pár kést, két sajtot.

Két Kdvé/bzö inasoknak fgy-t^gy tallért^
^VJ/'^Í/V

pdr kést.

Teke Tatárnak egy pár kést.

Egri Jíttszeinnak egy pár kést.

Memhet óda liassámik Murtezán (kesének öt pár

kést
, fél tallért.

Három holnapi ajándékba az Cniak Tallér VJ.

Subbasáknak Tallér 10.

Jtem Subbasáknak magoknak Tallér 4S , róka

brt 12, sajtot TJ , vajat 12 pintet, 4 szál daru

toll, 12 pár kést.

A gyalog Ágának pár kést gy'óugyházast , ma-

gánosan valót négyet, 4 szál daru toll, 4 sajtot.

Ali Iszpahiának róka brt 1 , egy pár kést

,

harmadf pint vajat.''

Midn az KIG.i-dik évi adókönyvben ezen aján-

dékok elszániliilíatnak , a bevezetés így han<,^zik

:

„Dit 2 Ftbruarii. Az Vayda Népe reánk joitn

Attunk az Nazurbéknek az régi rósz szokás

szerint Tallér lOO.'' stb.

Mindazáltal a régi rósz szokás beismerése

mellett is, ez ajándékozás évenkint folytattatik . vala-

mint az ünnepi ajándékok is mindig elfordulnak.

Ezek megismertetése végett idézem az lG70-dik évi

számviteli kíuivvef

:

'> Ax 16C3-<lik <^ z.n ^)áiidékok el«»i>lá«áná]

exen hivaulmv .^, u; . „Ty«to aragy Török
Deák •simára."

13*
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„Anno 1670. Szentkirály Pál uramnak fö Bíró-

ságában Budán és Pesten az Szent György (napi)

Ajándékjának bárány, Urü, Tyúk, Kalács és Czi-

pból való kimenetelének consignatioja.

Pesten

Juszop Agának egy bárány, cipó, kalács.

Bas agának egy bárány, cipó, kalács.

Musztafa Agának egy bárány, cipó, kalács.

Sókinak egy bárány, cipó, kalács.

Zlátónak egy ürü, cipó, kalács.

Cseri Bassának egy bárány , cipó, kalács.

Ejop Oda Bassának egy bárány, cipó, kalács.

Cimbalmosnak egy bárány, cipó, kalács.

Bujakinak egy bárány, cipó, kalács.

Csizmadi Oglinak egy bárány, cipó , kalács.

Szelim Szubassának egy bárány, cipó, kalács.

Kadiának egy bárány, cipó, kalács.

Kapitány Beknek egy bárány, cipó, kalács.

Bolond Amhetnek egy bárány, cipó, kalács.

Szidimán Szitbassának egy bárány, cipó, kalács,

Balogh Httszainnak egy bárány, cipó, kalács.

Sahin Agának két bárány, cipó, kalács.

Oszmán Agának egy bárány, cipó, kalács.

Vajdának egy bárány, cipó, kalács.

Mdiiili/if Agának egy bárány, cipó, kalács.

Bttdán

Mojst's Sidúnak egy bárány.

Ilidfisnkrink egy bárány, cipó, kalács.

Iiurcli-I iiKiL ri/i/ flórán//, apó, Lnlárs

AicIik'i iKili < ipi Ix/ráii//, r/pi'i
, kd/ács.

linlipik hdsáinilc rgy bárán//, ('//><>, kulacs.

Mnnkosdknnk . (ipi Ixirnmi , <'ipó, kfddcs.
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Xthur Atjtftuik rtftf bdr4n*f, cipó, kaláct.

Kupuctiáknak fpif hárémf, cipó, ktdács,

Kiipucsi Huhfuk híuámtk etftf báráuy, cij>6, kaJdcs.

Xtízur kffténrk i, bárányt kaiács , cipó,

sznpfMtn, JOü TifúÁ '> í ii.ninny.

f'siiusz hasának rtjy Itánlny, cipót kalács,

iának egy bárány, cipó, kaiáci,

JMndán Csausznak ryy bárány, cipó, kalács.

Jfxifiiui Agának egy bárány, cipó, kalács.

\ * 'íauzának • '
- - '

' 'les.

( ,, ///vM,//;
tíf,^ ,^ , .^. f'fÚk.

Hadzsi i uck tgy bárány, cipó.

rz Csauszoknak egy bárány, cipó^ kalács. Tyúk.

MdtiJait Agának , ki volt Kapucsi kihája , egy

bárány, cipó, kalács.

Tolmácsnak egy ürü, bárány, cipóy kalács, szap-

jHin, vaj, sajt.

f 'sauszlár Tihajának egy ürü, sajt^ vaj, kalács,

ipó, szappan
f
Tik.

r - -
:
^

, 7y ürü, bárány. Tik. kulacs, cipó,

. y in.

Vezér Tihajának egy ürü, bárány, cipó. kalács,

sajt ^ vaj, szappaiu

Olaj Beknek tgy ürü, báráuy, *7^", kalács,

fik, sajt.

Jancsár Agának egy bárány ,
sajt, kalács, cipó, Tik.

Tavalyi yáztímak egy bárány, cipó, kalács,

Tik, sajt.

Tfl4/n dicsér CsauzncJc egy bárány, kalács.

lífli.i f xinznak egy bárány , cipó, kalács.

J' rL'tláboknak egy bárány, cipó, kalács,

ik egy bárány, cipó, kalács.

Kulcsárnak egi/ bárány, cijtó, kalács.
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Gyomli Agának egy bárány, cip, kalács.

Aszap Agának egy bárány, cipó, kalács.

Szent Györgyi Iszpajának egy bárány.

Muthi Kadiának egy bárány, cipó, kalács.

Uj Názur emberének egy bárány, cipó, kalács.''''

Ugyanazon számviteli könyv szerint a karácson

ünnepi ajándék így osztatott ki:

„Anno 1670. Szentkirály Pál Uram fö Birósá-

gában Budára karácson ajándékára az minem
Pásztormákat ') Bozó János, Tóth Mihál és Horvát

Péter beadtanak, arról való számtartás.

Bassa számára söre 3.

Tihájának . . . 1.

Tolmácsának Tehén 1.

Csauzlár kihájának Tehén 1.

Jancsár Agának Tehén 1.

Fö Kadiának Tehén 1.

Gyömli Agának Tehén 1.

Szent Györgyi Iszpajának 1.

Pesten

Názur Beknek Tehén . . . . , . . 2.

Kihájának 1.

Két Szubasáknak 1.

Zlátó Ágállak 1.

Három besliagának 3.

Alaj Beknek . . 1.

Sótinak 1.

Murtezánnénak 30 fertály búzáért attaknak 2.

Oszmán Hodsának .7."

A Vajda Jié])c gyanítliatólag a késedelmes

községeken az adót is felszedte , s a gyarapodó kr)z-

') A/,;i/. : IcICühitoliii \:\V\ (rlirnckct.



Hi'y;fk adajiit íViIildt sirtt', azért /»vak<Ml(»tt inimUii

k(>z«éj:^ nia<>:>ini várni. 8 luusak lehetett, seink iitryc-

keztek is kikerülni heszállását, — több K/jíinviteli

ki»nyvl)en van nyoma e líeKzálhÍH nK';::vjlltás:ínak

,

Uíelyek közül az K'.IT dik évi Hzánjviteli könyvet

idézem

:

yjíofjii az Vajda ki mm jött
,
Jizettank nekie

Tallért },•UK

Szuhdsáknak Tallér ÍG,

Kiticstartóiiak Tallér 3. ')

Tihajáuak Tallér 4.

Inasoknak Tallér JO.

Deákjának Tallér 2.

Lovászáiuik Tallér í.

Szakácsának Tallér 1.

Patkolónak Tallér L
Nijergelöjének Tallér 1.

Vezeték horduzknak Tallér 1.

Ajándék az magáé 12 Róka, 1 Farkas, 6 szál

Tall, 5 gyönijijházas kés, 20 küzkés, 10 sajt, 10

pint vaj; az többinek egy Tall, egy sajt, egy-egy

kés, ^gy-^gy rókabörr — 128. lap.

Atalában az adónemek lerovása fejében tett fize-

téseken, s némely napi szükségeken tiíl. a számvi-

teli könyvek minden lapja hemzseg az ilyetén téte-

lektl , úgy hogy a tön>kröl bizvást mondhatták se-

ink, hogy az ]>énzzel él és ajándékkal rnházkodik.

— Példakint még egy igen kr»znapi eseményt, az

adólefizetéeét idézem : ügyekezniök kellett öseink-

') Itt raló8ziniile(; nem a Náiur azaz kincstartó, hanem a Defter-
dár, va^'jih köuyvvivo értfluifiendö , de uia^var rt-ndcKtiilH-u luatfát

niiudketto kincHtartóuak nevezi, a köziu^gek U itf}' neveztek.
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nek , hogy minél kevesebbszer érintkezzenek a török-

kel, mert minden érintkezés pénzáldozatba került, —
ügyekezniök kellett az adót minél nagyobb részletben

fizetni, mert minden részletes fizetés érintkezésbe

hozta ket a törökkel , — és az tetemes ajándék nél-

kül nem történhetett , — a nagyon sok eset közül azt

idézem, melyre leghamarabb fordítottam az 1647-ik

évi számviteli könyvben

:

„Sahdn Nazurhéknél az adó lefizetése végett Budán

az adón kivül adtak (t. i. a kiküldöttek)

Ajándékpénzt magának . . . . f. 140

Kincstartójának s inasinak . . f. 28

Az Deákjának f- ^0

Mihálj Deáknak f. 6

Az Cseri Basának az pesti palánk

épületitül Tallér 8 ^ /• -^^

Az zsákszedö töröknek adtak az

zsákokért Tallér 15 ^ f. 22%

összesen: 218 f. 60 d.

Minthogy pedig ekkoriban a Nazurbégnél fizet-

tetni szokott summa-adó mintegy 1000 forint volt,

annak ötödét kellett egyszeri fizetés alkalmával

ajándékozni.

Súlyosan terhelte seinket , kivált a török uralom

utóbl)i éveiben, a forgalomba jutott különböz ])énz-

nemeken csaknem minden fizetés alkalmával szenve-

dett veszteség. — Ilyetén pénzek voltak : Arany , Tal-

lér, Forint, Timon , Le])ér, öreg Garas, apró Garas,

Oszpora, Dénár, Poltura; — ezek közül a török csak

az oszporát vette el nevezeti értékben , a többit be-

számítíís litjíMi, és nagyobb íisszcgíí íizetésnél nagy
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veHZtesi^jfpI. Az 1(170— IGWf) t*vi*krol íeiilfvo adó-

< s hziímviti'Ii könyvtkbiíl i- pt'nziifiiKk forííuluu érté-

ket kipuliatiilni üíi-yeki-ztfiii , dr iiein kitlr;;-ííö 8Íker-

I rl . luort a bcHzáiiiííáKiiál tiUiljiiyín* «"tiikéiiy liatitroz/a

iiK'jí az értékt'í . u^ryaiiazért adatokat idézi'k. Az
107 'j-ik évi 8Zül«íáIati könyvben fídjt'fífyczve van:

y,Kgyszer 3 aranyat csartltunk Ui timonyával

^

ment el az 3 aranyon G túnttn,

Jtem eyyszer váltottunk 2 aranyat 13 timonyával.

Iti'in ítjyszcr eyy aranyat 13 tiinonyával.

Ittui eyysztr eyy Talltrert 13 timoiit.

Item 2 TalU'rtrt 26 Timont.

Item 7 Tallért váltottunk 13 Thnunyával.^^

Az lG82-dik évi számviteli könyvben:

Anno 16S2. die 7. July. Itt lévén a Aazur

TiJiúJa , költsön aítunk neki egy aranyat 16 lepér-

btn, Untét ló Upért In suninia 30 lepért. Kyy ládát

vettünk neki lepérértJ^

Ugyanazon számviteli könyvben:

jyAz Derék Advrúl minden vadszámmal együtt

számot adván
,

EUöben adtam Tallér 4öü hetével.

2-0 jó péíizt Tallér 426.

3-0 Aranyat Xro 30.

4-0 Garasul hetével Tallér 4S8.

6-0 Garasul Tallér 341.

6-0 Tizenhárom rénest néiji/ ijavasoiit.

Adtam Nagy István Fö Biró Uramnak Tallért

60 hetével.

Summatim Tallér 1764.

Aranyat Kro 30.

Rénest Xro /o.
•
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Ugyanazon könyvben:

^^Musztafa Cseri Basa kin levén az felvetett Hará-

csért, volt vetve egy Harácsra 265 oszpora, adtunk

reá Garast 1411. den. 1. czédida váltságra 4 garast.'-''

Ugyanott

:

„1682. Die 6. Apr. A Tököli Fejedelem eö

Nagysága részérl porta pénzt imponálván egy por-

tára 14for. Adtunk erre
fl.

266. olvasván az garast

10 polturájával Gyürki István Urunknak, facit gar.

900. ahsque H. 4.

1682. Die 9 9-hris. Grff Tököli Imre számára

Adót küldöttünk Gyürki Pál után Barkó Benedek-

tiil, Demeter Mártontúl Tallér 200. olvasván 13

garassával két Tallér számban.

Az Császár Adaját vitte Fö Bíró úr fl,
1453. den.

14. Facit Talleros 605^/^ ahsque den. Nro 6.^'

Az 1683-clik évi számviteli könyvben:

„Szedett árpa pénzt elsben adtak kis birák 100

garast, másodszor Marké adott 15 garast, Summa
25 Tallér.''

Ugyanabban

:

„Harmad rendbeli 24 borjú br, Egy Tlmony

egynek az árra, facit 12 garast."

Ugyanott

:

„Anno 1683. A Derék adónak exitussa.

Az kuruczoknak adtam portapénzt, imponálván

minden portára
fl.

Nro 20. facit fl. Nro 380.

NB. itt az garast vették el in denariis 30.

Tekintetes és Nagyságos Csábrádi Kohári Imre

Urnák az Fiscus részérl való adót Sárközi István

uramtúl küldöttük fel Szécsényben fl.
Nro 100. facit

Tallér 55. gar. 3. dm. ÍO.
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'<//•-Tekintetes 6s Nuijifságos Csábrádi Kohdri Fa

kiis Urtmk eö Nagijs<1<)dnak az adót ftlk'áldv^n

SzcntkinUyi lYtltúl és Halasi Szilcs Janóstul Csáb-

rádban die 23 Febr.^ ím h/ben volt Arany jó pénzül

X?'0 Jlib'. (táras pénzül Arany 27 /. /.') (jarassdcal.

Kbbül jött vissza 131 garas.

Az Császár adaját Tar György, Patai András,

János Deák Budára felvivén die 30 l-bris volt

vetve minden karácsra ÜóO oszpora, ebben így fizet-

tünk. Flsöben Tallér 200 garasul, Tallérul item

Ttt/lér 2(H). Aranyat Xro 47. Item Tallér Nro 9.

íl. 1. Item Tallér 3. Item Aranyat 2.

JÜSI. die 8 Jamiér. Az Budai Uraktúl az lla-

rácspénz imponáltatott uiinden Adóra 230 oszpora,

facit fi; 538. den. 20. facit grossos 1346. den. 20.

facit Talleros 102. den. 40.''

Ezen adatok szerint egyszer aranyat és tallért

kellett váltani garasért vat^^y timonért, máskor viszont

timonokat váltottak tallérok vagy aranyokért; mert a

majíyar urak le<^örömestebb fogadták el a fizetést

aranyban és tallérban , s vaii nyoma , hogy Koliári

magyar földesúr elengedi a városnak rendszeres évi

ajándékait azért, hogy eensusát aranyban és ezüst

tallérokban íizette meg; a török ellenben inkább öreg

garast vagy timont fogadott el, s a tallérba mindig

több timont számított, mint az a közforgalomban járt,

például: két timon egy öreg garasban járt, hét garas

számíttatott egy tallérba, tehát ugyanabban 14 timon-

nak kellett volna lennie, de közforgalomban esak

tizenhármat adtak érte; a töröknek ajándékozásnál

hat garast számítanak minden tallérba , de fizetésnél

a török tizenhárom garast vészen két, liiíszat, söt leg-
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többszer huszonegyet három tallérba ,
— és ez önké-

ny beszámítás s a pénznembeni válogatás, nagyobb

összeg fizetéseknél tetemes veszteséggel járt.

Nem volt ennél kisebb azon terheltetés , mely a

jövö-menö, vagy köznyelven ügynevezett forgószálló

törökök irányábani vendéglátás kötelességével volt

kapcsolatban. Ennek igazolására elég lenne csak azt

említenem, hogy a város rendszeres szakács-asszonyt

kénytelen volt e végett tartani, kinek bére a szám-

viteli könyvekben évenkint benfoglaltatik ; de még

inkább feltíínteti azt az átkel, jövö-menö, vagy for-

gószálló törökök és katonák, azaz magyar hajdúk

által évenkint elfogyasztott bor mennyisége. Ez id-

szakban a község házilag kezeltette a korcsmáita-

tást, s a költség és jövedelem a számviteli könyvek-

ben adatik elö : minden borszállítmány vagy a bor-

birónak átadott mennyiség külön számtétel tárgya, s

kitétetik annak haszna és kára, mely évenkint

egyenl kimutatásban fordul el, beismerés végett

közlök egyetlenegy pontot

:

,,Die 12 July Csibe János 18 karika fa bornak

árát behozván, elárulta in den. 32. ltt haszna Tal-

lér 87. den. 160.

Kára

Biráké 170 Pint.

Utasoké 220 Pint.

Töröké 730 Pint.

Katonáké 30 Pint.

Nijiröké 16 Pint.

Vonóké 4 Piiif.

facit ,//. 230. den. 40. ')

'; Az l08/5-(lik «5vi Hz.iiin ifdi könyv l.T. 1,'ip.
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lájékoriU tckinteti'bül ket évi süánivitcli köiiyv-

ImíI a törökök által i'iro;;ya«zíott bor iJii'iiiiyiBL'ífL't

kiszámítván, fniick azuii nu';»;lrj»ö erediiiéiiyí' tnik

rlö, Imí^ív 11Í4 7-ben ,()í>tJ pintet, 1G7 l-ben pedi;^

l.o:»| pintet é» e«íy ieee IxMt f»t;;ya8Ztott el a tr»ri>k

Keeskeinéten, — ennyi bor mellé pedi;^ barapni való

is kellett. — Ijíy tisztelte a n)a«íyarortízá^i tr>rök u

koránnak borital tilalmára vonatkozó törvényét.

A sokneniii adóztatán és c^yéb terbelteíé« mellett

a közsé^ekbez intézett török rendeletek élesen tünte-

tik tVd ama kejryetlen zsarnoksá«rot . bojry ne nnuid-

Jam emltertelensé«;et, mellyel a ti»rök az általa bitet-

len kntyák . ebek és disznóknak nevezf^etett keresz-

tyén alattvalók irányában viseltetett, azokat mind-

untalan birsá«í^^al, páleáztatással , karóba vonatás-

í*al, átalában azzal í'enye«::etvén , bo^j^y „ba ezen mél-

tÓ8á«jjos úri i>araiies()latomat bátatok mö^n* ^ étitek,

török úri niabnmeti bitemre mondom, lio'^v méy: az

édes anyátoktúl szopott tej is keserre fordul** —
igaz ngyan, bo«fy e szüntelen ismételt fenyegetést

idö\ ti a községek megszokván , arra keveset adtak
;

de az is igaz, bogy ba megszorult, érvényt is tudott

a török ilyetén fenyegetéseinek szerezni , — s ámbár

fenmaradt török leveleink szerint, emberséges török

tisztviselkkel is találkozunk, és mindamellett bogy

a török az országos pusztulást jövedelme esökkenése

tekintetébl belátta, ugyanazért „a jobbágyok szapo-

rod;ísára ügyelést** sokszor jjaranesolía, ily temérdek

terbeltetés mellett nem esuda, bogy lo évi uralko-

dás után, midn a török kivonult a niagyar alföldrül,

..a kisebb nagyobb falukkal egykor sürün benépesí-

tett rónaság úgy elváltozott, bogy Mátyás korabeli
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emberek nem hittek volna szemeiknek, liogy Magyar-

országon vannak. Igen sokan csak nevét találták

volna népes helységüknek. A hajdani falu határát

még kimutatták volna az egykorúak ; de nem magát

a falut. Még máig is csak „puszta" nevet visel

számos egykori magyar falu. Ezen puszták a leg-

maradandóbb emlékjelei a török uralkodásnak!" ')

XIV.

A magyarországi török hódoltság azon hbéres

községeinek viszonyait, melyek lakosai az iszpahiák

és egyéb török tisztviselk jobbágyai voltak, a

„Török uralkodás Magyarországon" cim jeles köz-

lemények szerzje, mint már többszer említettem,

minden eddig kipuhatolhatott mozzanatok irányában

,

kitn buvárlattal megismertette: engedje a türelmes

olvasó , hogy azok beismerése végett ezennel is oda

utasíthassam '^)
; elég legyen itt ismétlöleg annyit em-

lékezetbe hoznom , hogy ha Kecskemét mint császári

uradalom, annyi elny mellett is, mennyit a 150 éves

török uralkodás alatt élvezni szerencsés volt, a ko-

ronkin t reá tolult viszontagságokbi kibontakozni

képes alig lehetett, vidékén a kisebb községeknek

hasonló körülmények között, nagy számmal elpusz-

tiílniolc kellett. E korszakot a magyar történelem

átahi])an „török iga" nevezet alatt ismeri, és e

nevezíít azt méltán meg is illeti: mert azon kormány,

mely az alattvalóira kirovott, vagy az illetk által

') Salaniítn Ferenc, : A fürölc iiralkodi'is Magyarországon. — Budapesti
Hzeinle. 1«0(). JX. köt. 1HI. lap.

') L:iM(l a MmlaiiCHti H-AnmW VII. VIII. IX. kiit.
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kirovatiii Bzokott oIvisillietetlenB^^gi-l liatiíroM ti-rlie-

ki'í, ci^Uzorü íiiíl^zuk'iin rk jóti-koiiVBalíí^iival clli'iihú-

Ivoziii lU'in kt^pi's, va«fy lifin íh akarja, cífyt'b tíiiK't

iiciu onlfiiu'l.— Láttuk a tön'»k ipiZ8ií^HZ(tljí:jílíatáist,

lufly cKfbl) tfIji'K t'rtcK'iiilK'ii kriiMÍrila^ ^gyakorolta-

tott, utóbb c^t'Kzi'n i'lbanya^íoltatvi'm , a iKMloltHiíf^

uiafíára l»a«íyatott; a szcuirly- h va^yoiibiitorKájjrúI

IkhIí«í: 8Zü 8CU1 lebet oly állaiuban, mely maciit az

ig-azsá^szoljíáltatiíst jövedelem tár«i:yilvá alaeHoiiyííja,

Az által , JíOjíy a török ejjfyes községieknek a rablók

és tolvajok ülilözésere baíalinat aibttt, eyyfizersiuind

azokat minte^^y arra utalta, lio^y a vaj^i-yonbátornág-

ról nia«íuk íjjoniloskoiljanak, azzal pedif;, bo^y a

határukon talált bolt testektl súlyos bírságot sze-

dett, Uíj:yaJiazokat minte<;y kötelezte a személy bátor-

siííi: fentartására ; de oly államtól, mely saját szerke-

zeténél fo«^va a tolvajok és ralilók szaporodását el-

mozdítja, ennél többet várni nem is lehetett.

Ily elhagy atottsá«i:ban mikép segített magán Kees-

kemét. mutatja a fogott bírák törvényszékének eljá-

rása, mutatják a tizedesek és kapusok eskiifonnái;

— mikép segített magán az elhagyatott vidék, mutatja

a i»araszt-vármegye felállítása 'j. A budai pasa, a

nádor, a íuleki várkapitány, söt a magyar király

védlevelei , melyek a várost és vidékét minden hábor-

gatiÍBtól, kártól és terheltetéstöl kiméltetní rendel-

ték, sikertelenek voltak "i, kénytelen volt a város vé

vidéke önfentartás tekintetébl magáról gondoskodni.

Nem is untatom a tisztelt olvasót ez állapot fejtege-

tésével, az e kötet végén közlött legutóbbi 12 okle-

•) Oklrvéltir II. köt. 310. 317. 318. 319.
*> Ugyanon : 66. 312. 316. 316. hz. ml
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velet ha türelemmel olvasni fogja, azokban egész

történelme feltalálható az ekkori nyavalyás községi

és népéletnek; mieltt azonban e tárgyról kezemet

levenném, szükségesnek látok még némely körülmé-

nyeket felvilágosítani.

A Paraszt-vármegyét szervez községek azt írják:

hogy a községi védörök csak oly fegyvert viselje-

nek ,
milyet a hatalmas urak , t. i. a török megenge-

dett,— mi volt tehát e fegyver akkor, midn a török

minden fegyverkezést eltiltván, azt mondja: „soha

mi meg nem engedgyük, hogy az jobbágy szablyát

hordozzon oldalán, Szultán Szulimán botot, szántó-

vasat engedett és ostort kezetekben, nem szablyát" ').

Kecskeméten 1595-ben egy szabó legény 4 forint

bírságot fizet azért, hogy szablyás kézzel találják '^);

ugyanaz évben egy takács legény 10 forint birság-

ban marasztatik azért, „hogy éjjel szablyás kézzel

járt, és más Tehenét megvagdalta" •^); 1597-ben

Makai Lábodi János birságot fizet azért, hogy a

városban puskával lövöldözött és Misi Albert ingét

meggyújtotta'*); 1642-ben a lakodalombi kísérbe

men Mátyás ncvíí legényt a lézengk (éji r()k) szi-

dalmáért agyon lövik ^) ; — hogy a török hadi fegyver

viscllietését csakugyan meg nem engedte, l()()4-bl

egy szultáni levél is igazolja, mely szerint, ha meg-

támadt lakosok a rablót két tollú fejszével vngy

k.i));í\Ml iiieg(>lik, érte kérdre nem vonatnak ''); Gróf

') Oklovi-UAr II. köt. ]C,7. hz.
'') Jc(rjzdkí!iiyv Hr». lap.

•') UjíyaiHilt i(il. lap.

*) VuyAUiiU IC.H. lap.

'') KHO l/;i:t. H/,;'iiiivifcli könyv 207. I.ip.

'') NaKykörö.si löiök levelek .'ti. hz. Il;\l(i(lik (iidÓHllváiiy .'i ii.'itrykörÖHi

liolv. hltv. evaiiK. (íyiniiahiiimiól. l«f>l». 'Jl. lap.
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K«zttTl»Ui MiklÚK luiilor öür^fti. ho^fv vr<l<-ltin ii(^l-

küli k«>/Ki'p'k iiiapikiit raliloktúl oltaliua/liahHÚk , a

török állal tólük l»i*KZt'iIt'tt fi*«;yverek azoknak víhiizu

adaüHiinak ; több lielyütt i-inlíttttik a ktThktiia'íi ji';;:y-

aököiiyvekben , ho«j:y a inaiiiák i'h lovak HZt'tlionlá-

sával töz8í*rkf(lö ki*iskt'iui'íii*k a iiic;rtiíma(li»k elleu

n)a;;ukat |)iiskal»iví-htkkel ojiahuaztak — ntb. ; de

miután u ParaMzt-valnnejryc enak enp'tlt'lyezett fegy-

verekrl emlékezik , nagyon valÖMzinü , niikép itt , a

községi pandúroknál mai<i: is niíndennapí fokon volt

az engedélyezett fejryver, mely a nia«i:yar nemzeti

liadisereji: fej^yverzetének is kieifészítö része volt.

A mi az ölti'ízködést illeti, e korszakban a köz-

nép átalában abaposztöt viselt, jifombok és zsi-

norzat nélkül, kapcsokra; föve^ül süveg, lábakon

caizma, de a szolba és eselédféle nép telekes bocs-

korban járt. A jö módúak szinte abából viselték a

dolmányt, nadrá^jot és köpönyeget, mely posztöféle

iikkor szintoly átalános divatú volt, mint most a kék

szín, de a török szigorúan tiltván a kék és zöldszínt,

a balványfebér abaposzto vétetett szokásba, úgy
hogy a török kiveretése után 20 év múha Háköcy

Ferenc fejedelem ezredei is nagyobbára abaposztót

^ifieltek, söt az abajK>sztö-köpönyegek még a múlt

század végén is divatoztak ; elkel emberek kiszni-

c^r, fajiangis és karazsia kelmébl viselték öltönyei-

ket. — Mind a fértiak , mind a nk régi viseletét

leírja iialla (íergely a Nagy-Körösi Krónikában . s

szerinte a nok ekkori viselete nem sokat különbözött

a múlt szíízad végén még divatban volt szokástól : .,a

tanácsbeliek Körösön — úgymond a nevezett króni-

kás — abban az idben mind szakállaa emberek vol-

KcctketiUt t. tort. 11. Lm. W
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tak, jó, ért elméj öreg emberekbi állottanak, midn
a tanácsházban bégylnének, szokásban volt nálok,

hogy mind fehér ruhában , mind köpönyeg formában

mentenek a gyülekezet eleiben" ') , — és Ballá Ger-

gely ezen eladása igazolva van Beél Mátyás hazai

tudósunk által , az ö ifjú évei alatt Kecskemétrl fen-

hagyott cikkel '^), hol Kecskemétrl sokban hasonló

emlités tétetik. „Ruházatjok a lakosoknak— folytatja

ugyanazon krónikás— nem volt sokféle szinü, hanem

csak hamu szinü és fehér abábtíl való; gombokat

azokon nem igen viseltek, hanem csak kapcsokat.

Fekete süveget és sarkantyú nélkül való csizmákat

hordoztanak.— Az asszonyok majd mindnyájan füles

gerezna nev mentéket kivált hideg idben viselté-

nek, patyolatot fejeken fehért hordoztanak, azokat

két fell a füleik köri gombos gyöngygyei fzött

ezüst tkben ékességnek okáért tartottanak. Ingvál-

laikon aranyos formákban két felöl varrott hímeket

elegyítvén , az idnek akkori alkalmaztatásához ké-

pest becsesnek Ítélték; a kiknek pedig jobb módjok

volt benne, ezüstbl készített párta-öveket is dere-

kaikon mutogatták. A leányok nyakokon gyöngyöt

nem viseltének , hanem mesterségesen egyben fzött

csipkékkel megékesített fodrokat kötöttének. Mind

asszonyok, mind leányok csizmában jártának '). Az

1710-bcn született Ballá Gergely még ismert örege-

ket, kik a török uralkodás korszakábóli viseletet

megtartották, atyja pedig, ki a krónikás eladása

szerint 1708-ban a várost megtámadó rjicok ellen

*) N;i(íy K()r(ÍHÍ Kn')iiik:i 15. l.'ip.

') Notif. Hiin(í. Nuv.'K!. Toin. TIÍ.

'; Najfy-KöröHi Krónika IC. !:ui.
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(IrrckiiMain vitt^zkoilctt , irtmenm volt u török alatti

\ iszonyokkal . s mit r/.rk a közel KZoinHzi'il Na^fy-

Könísríil i'iiilckt*zt'tl)tii lia;i-ytak. Ki'iskciiu't iráiiyá-

lian íh flío«ía(lliatJuk. Kcvch jutott tkkor afényíizi'Hrr,

a/jtiiban a ki'cski-iiK'ti iUvítsiik ki'szítim'iiyi'i fóVntt

|i;j:yzokönyvciiikljiii i'löt'orduló tár;;yalá«ok , c8 fVn-

it'bbi likkbt'ií a N'ailszám ciinü adóziÍH inlnt idézett

községei batározatlian említett ezüst j<'»8záíí:, párta-öv,

ezüst pobiír, c^^y nibíira vab) ezÜHt kapoen ntb.

,

melyek (dy közöiisén;t*s báziszerekül vétettek. b(»^y

az adózás ab'd is kibaj^yatíak , némi vilá;íot vetnek

az ekkori tenyíizés divatozott tárgyaira.

Oneinknél a török-vilá<^ban szenvedett sok nyo-

mor között kiváléda^ kifejlett a vallásos érzület, mit

léi)ten nyomon és minden intézményeikbl tapasztal-

baíunk. Tisztessé^jes személy irányában i<í:en szoká-

sos de érzékeny fenyíték volt ekkor az „ekklézsia
követés*', mely Kecskeméten a református bitfele-

kezetnél mé<r a közelebb múlt század vé<^én is dívott,

8 abból álk>tt : „^ío&y ^^ bnös templomban fekete

székre ültettetett, s fekete posztóvi takartatott el.

Isteni tisztelet véjreztével a \n\\) elolvasta eltte bnét

és bünbánatát, melyet az utána tartozott mondani" ').

Kecskeméten ezen e^j^yluízi fenyíték — mint múlt

6z;ízadi öregektl ballottam — a lepellel leterített

bnösnek templom eltti magas köre állíttatásávíil

gyakoroltatott, ki a teníjdombcd kijöv kr>zséget fen-

szval megkövetni tartozott, s innen származott a

„szégyen-köre állítás- eim, máig is élten él kifeje-

zés, jegyzökönyveinkben j)edig több fogottbirsági

vagy tanáesi tárgyalásoknál a panaszlottnak köz-

') Na^-KrOsi Krónika 26. lap.

I4»
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fenyíték alóli felmentetése a „lelkipásztorának grá-

ciájába ajánlás" szavakkal mondatik ki, mi az Ekklé-

zsia követésre utasítással egyértelm, ')

Mély lealacsonyítással volt kapcsolatban keresz-

tyén alattvalókra nézve a török uralkodás, midn a

már idézett embertelen „ebek , kutyák , disznók" el-

nevezés mindennapi volt, s midn a keresztyén vallás

„bijjábavaló szertartásnak" vagy „bolond szokásnak"

címeztetett; ellenben a magyar polgár vagy községi

elöljáró egy szurtos csauzt, szubbasit vagy vajdát

,,nagyságolni" kényteleníttetett , nem is merészelte a

magyar ember nevezni szóval vagy Írásban a törököt

máskép, mint „az urak", „a nagyságos urak",

—

innen ama sok sóhajtozó kifejezés okleveleink- és

jegyzökönyveinkben, melyek a „régi szentkirályok",

a „fels Magyarország", a „romlott hazánk", az ,, el-

nyomorodott szegény városunk" szavakban seink

ajkáról és tollából annyiszor eltörnek. Mégis meg-

rizte népünk nemzetiségét, folyvást vitte Nógrádba,

Fülekbe az országos adót, püspöki tizedet, és földes-

urainak tartozásait , mert a velük folytonos közleke-

désben állott kecskeméti nép ismerte törekvéseiket,

mely egyezett a török igától menekülni sovárgók

oliajtásaival.

A sok terh éltetéssel és lealáztatással sajtolt nép-

ben mégis kiválólag kifejlett a magát cl nem hagyó

jcllciiiiu'k gyakori lakinározásban kitör vágya. Az

áltjiiam k()zli»tt céldevelck ezt egyenkint igazolják,

elannyira, hogy még a vallási célú „Deák céh"

tíírsiilatiiííl is Icitiiiií'ik juna cikkek, melyek tüzetesen

'; LÚHH orrc c^y iH'ldiif Irntihl) a lf»',> <liK Inijoii , S/.okc .láiKisiH' ni

lVti\ítt('t(''Ht''r(»l.
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a tárHiiUt iiliHikinti közlakoiuiijára vonatkoznak. I;íi'Ii

Hok nyoma van i*z oklovrltkljin az akkori iu'|»élet-

nfk 1^8 KZ(»káHnak . nirlv ho;ry többit nt* tiulííKck

— az akkor divatoH rtrlnoniek uÚHcííi^re » Hzáuwíra

i« kiítTJi'd. Majruk a közsr^ri rlöljsírók i^riMi jryakran

borba fojtittták liivataluk tcrlicit, m aki»zrti'jíi korcnnia-

fizjímadásoknál i*;íyik rovat niindi;^ a birák által cl-

foji^yasztott bor njfnnyi maiiét tartalmazta, — ámde

lío*i:y e nivat min a hivatal tcrla'iiiL'k meUöztWt,

hanem a liivataíial eg:yíitt járó kelK'metlen»égek eny-

liíli^si't tolti'ícU'zi , kimutatják azon íVIkögzöntéHck,

melyekkel evenkint szent;:yi>r;rynapkor tartatni szo-

kott változán alkalmával, a kibuesúzó tisztviselk az

új bírákat beij^íatták , — némi lényegtelen változta-

tással az lliGy-dik év után mindenik lajstromban be-

jegyeztetve találtatik az. valószinüleg azért, hogy az

illet abból betanulja: — ime kiízlök egyet:

„Edcs barátink az kik köcetkezendök vattuk ez

nyomorúságos háznak örizetire. Isteti ü Szent Felsége

tartson meg az igaz hitben s az jó lelki Ismeretben.

Engedgye Isten barátink^ ^^OV f^^ben az esztendben

semmi panaszolkodó beszéd ne hallassék az mi úczáin-

kon, hogy K> '"^- •*>knek is ideje e/jucén , vdlhassék

meg ez fiyotn >• hoztál békével. Annak felette

adgyon Isten ert egésséget ez nyomorált Tisztnek

elriselisére. Engedgye Isten hogy vígan lakhassatok

,

lábaitokat lóggathassátok , imitt amott az Városon

vígan mulassatok, az szófogadatlanokat kezeitek alá

hajthassátok. Annak ftUtte ez is tudva légyvn Kegyel-

metehiél Böcsülletes Hirák Uraink. Ennek eltte is

bevett szokás volt az, hogy az áj Dirák az 6 Birák-

unk elengedtenek egy kocsi sort, egy hever sort.
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egy fahordó sort, ezt az hévett szokást Kegyelmetek

is megtartsa, hogy Kegyelmeteknek is azon mérték-

kel mérjenek. Annak felette Isten legyen Kegyelme-

tekkel minden dolgaitokban.^^ ')

Es itt alkalmat veszek magamnak az akkori elöl-

járók testületérl szólni. A föbiró volt feje a városi

községnek, mellette a város közügyeit vezette az

adószedöbiró , vásárbiró , borbiró , székbiró vagy^

mészárosbiró , 24 esküdt tanácsbeli, 2 jegyz, tize-

desek, kisbirák, litcabirák és a szolgák. Tartott a

város juhászatot, ménest és gulyát ; meg voltak ekkor

már a talfái és nyíri erdk a város határában , s a

máig is ligy nevezett r réti kaszáló akkor is tulaj-

dona, és a határban több helyütt külön kezeltetett

kaszáló területei voltak a községnek , hogy a nagy

mennyiség széna kiszolgáltatást teljesíthesse. ^)

Ezek intézték a nagy város ügyeit, ezek szenvedtek

sokszor a község érdekében, ügy hogy akkor méltán

áldozatnak lehetett mondani azon idt, melyet egy

polgár mint községi elöljáró hivatalban töltött.

A viszonyok azon átalakulása, mely a török hódí-

tással vidékünkre bekövetkezett, jövedelmi forrásokra

utalta e nagy községet, hogy az eleintén terhes i)énz-

adót, és soknem szolgálmányokat kiállíthassa, — s

ugyanazon viszonyok alapították meg — ágy látszik

Kecskemétnek korunkig lehatott jövjét, melyek a

*) lOTfi-dik ('vi Hzolpúlafi l;i.ÍHtroiii.

'') Miiiflui<;y KccHUciiK'tcii sdlin (•K)('tlcn föIdrHi'ir Hom bírt clkiilönítt'ft

fcriilrfcf
, :i/. „r m'' tje" iicvc/.cf/l kí)/,s(''í,'i IVildljirtok iicvczcft't uciu

(iiiliiiu iii;'if<K(''|i iiiiiKyará/.iii, iniiitlmíív Hz .'i „török iir:ik" .s/.;hii;'ir:i.

licM/,n||,':'ill;it;ui(lú h/.i'ii:i ki;'ill(t;'iH;ir;i voK. kijcIölM', s iiiiicn in.'iniilt r;ij(:i

lii.'iit; íh iii(i,'l;ii(itft ncvc/.rlr
; iikkor iizoiiliiiii nniicH.ik :i must.ini iiiiiit-

t'Uy íi'"» hold, liaiiciii a k/IrlllöKc Icvö h kt'MÖldi maiján liirtokosukiiak

oH/.totf v\ivH/, lapály kö/.Hi'jíi liirldk vull.



l.iKlítiiM i'lojóii vój^ioiiiliíhHiil fiMiyetfettck. Mint a \idé-

kon akkor irt luár lo^iia^jfvulib közHi^^, népcrtHc^e m

> aiiryonoKHápi tekinteteitl) inkiüili elbírta u török

áJtal kintvott terluket , mint a|ir<'' K/.onis/.edai , h luig

vivk e^vnuU után kipuh/tuitak es elM/.éleilt laktmaik

Keeskenu-tre költö/.tek , ez uiinilig uzou igyekezett

,

hy*i:y Jiz eljíusztiilt KZoiuKzéii lielyrtéíjek iüzpaliiáit

lue^mentne szökött johbáy^yaik vÍH8zahureohUának

jrondjától . én az elbaj^yott területet bérbe vette, l^^y

latjuk Je;ryz*»köny veinkben jjéMjiul a tatiírMzent-

;ryör;:yi iszpaliiát Unjer szubaisát HiU l-ben Keewke-

niéten hataliuaüktulni , de Szenttjyürííy cHakhamar

elpusztul , és aiz egész török uralkodás alatt Keeske-

niét bírja batárát, évenkint íizetvéu a liaszunbért

mind következett iszjiabiáinak , mind magyar ílildes-

urainak. így jutott Kecskemét a titbbi szomszéd

jtuszlákboz is, mint Agasegybáza , Horbásszállása,

Kerekegybáza , Köneseg, Páka, Félegylníza. Kis-

szállása, Fereueszállása , Zoiuok, Jakabszállása,

Matkö, OrgoNííny, Péterig Csöngié, 8zentlászló,

-Mí'triigátja . Szánk, Bene, Lajos, Mizse, Örkény,

Ijíalu. Majsa és \'aes , — söt a biUiába beköltözött

magyar nemzet elsö ösgyíiléséröl bírueves Szer
belység 1G4U. körül szinte elpusztulván, azt lÜG4-ben

már szinte keeskemétiek bírták , mint ma is bírják.

Kkkor fejlödíitt ki azon birtokállapot, bogy Kecske-

mét és Nagy-Korös város(»k birtoka— de nem batára

— Tiszától a Dunáig tartott. Hibás felfogás lenne

azt állítani, mintba e városok batárterülete (^gy-egy

bereegséggel vagy megyével vetélkedett vtdna; neve-

zett városok batára jelenben sem nagytdib akkorinál,

KecKkeníéínd bizonyosan tudom. b<»gy l(>9(>-dik
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évben a szomszéd Lajos puszta iráut fölmerült határ-

perén kivíü jelentékeny határkérdése nem volt; hanem

a használatukban volt puszták tették ama roppant

területet. Még tlságosb azt állítani , mintha e váro-

sok a török által a hódoltságból kiszorított magyar

földesurak birtokait magukhoz kaparították s azok-

nak kényök-kedvök szerinti haszonbért fizettek volna

;

hiszen Kecskemét hat kn pusztát már 1642-ben

Eszterházi Miklós nádortiü bír haszonbérben , melyek

élvezetében 1649-ben Pálífy Pál nádor által is meg-

hagyatik ^); 1677-ben és eltt pedig amazokon kivííl

még kilenc kn pusztát tartott bérletben a pozsonyi

magyar kamarátl '^) ; mi a haszonbért illeti , akkor e

cím alatt nem lehetett sokat fizetni, mert a török

szintúgy megkívánta belle a magáét, mint a magyar

földesúr, s jól esett ennek, ha vidékünkön lev pusz-

tájának bérlje találkozott, igen örömest elvett ha-

szonbér fejében egy pár csizmát, csak legyen a ki

megadja,— e körülmény fejti meg jegyzkönyveink-

ben amaz ekkori kifejezéseket : „bérlett puszta" és

„bitang puszta" vagy „bérletlen puszta", mert voltak

puszták, melyek használatára bérl nem találkozott;

egyébiránt hogy a felhozott vád — legalább Kecske-

mét irányában — meg nem állhat ''), e város jegyz-

könyve mutatja:

„Szciifrii/Urr/j/l füldhér Túrók részrill Tidícr ÍOO.

HzCma szchvr W. sós sajt 80. vaj, Paszforma.

Marjijar rtszrül való F^ze.nlrfyöríjyi f'óldhár. Knhi-

iiylná r^.szdrül Arany 20. h)jy sznyeg. Miiidvn uiá-

') OklüVí'lt. I. kíít. «1. HZ.

') í)kl«v<'If. II. köt. ;J1'J. HZ.

^) HalaiiHiii l'crnic : A 'liíritk nr.ilkinl.'iH AlnKy-'i'nrHz.'iiinii. ltii(l;i|M(<)>

Szniilr. IHC.O. I\. k.lf. 1 M . I.ip.
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todik §uimidöben egy csikó 16. Kgy vétj jHityolaL

Egy papiros szkófium. Kyy jkfr béUett csisvia.

Mtír'uUiak részériU tSz. iiy. /öldbér Arany JO.

J'^y szöuyty. Kgif csizma. (Jsyydni Tiszttartónak is

tgy csizma." ')

K ImKjsonWnun többtt u t«»r»»k kiverettW után

fHt óv iniilvA Í8 ali^liH fizetett vulna Tatánizeiit-

f^^yörfrytül KeeKkeuiót váro», mely « török kiveret<í»e

utiiii Ití ^v miilva 17U2-(lik óvbeii a Nómet Kendtl

l'» kün ]iui4/.tÁt .*i,(KM) azaz: háromezer f(»riiilrrt bírt

lias/onberbei), ITTJ-beii pedi;; H lepia^íyobb kiiii

jmsztát vett bórbe uj^yaiiatíúl 1,000 azaz: e^rvezer

forintért. ')

Több nyomni vannak mind a török levelekben

,

mind je^ryzökönyveinkben , bojry a pnsztáktól iKzjia-

hiáknak hasz(»nbér íizettetett : H'.Tii-ban liene kún

pnszía haszonbére volt 32 ezüst piaszter, 1 jmsztor-

ma tehén, ir> pint 8zölö, 10 darab sajt, mely a budai

Bzandzsákbé^rnek íizettetett ^), cg^y meg nem nevezett

török puszta haszonbére lG7ó-ben 76'/, tallér volt

Ali cseribasa részére *); 1G8 l-ben a reform, templom

építéséhez Ahuiet zaim en|;edélyt ad, ho«íy Orgo-

váuy kún pusztájiúi a keeskemétiek terméskövet

áahassanak stb. ^).

A töröknek pénz és élelmiszer kellett 8 a p^ondos

elöljárók által vezetett szorpilmas keeskeméti nép

nemcsak azt kiállította, hanem jólétet is teremtett

ma<íának, nu'iiii\ iluii ii/.t tí'>rök iirahmí alatt terem-

') JttSttkümjr 1677-lCSKi. 4«l. Aat. lap.

*) JefjaakÖBjrr 170:!. lap. 10. éa 17U0— 1713. u;
) Okleréh. II.k0CM.aa.
*) Oklev^H. n. kM. 101. aa.

^ Okkf«t II. k«C 1X1. aa.
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teni lehetett. A roppant földterületen gabonát ter-

mesztett annyit, hogy a városi nép azzal bven meg-

érte, jutott a töröknek is, de kivitelre számítva nem

volt, mert az utak hiánya s veszedelme a szállítást

akadályozta. — Pénzcsatornát nyitott tehát még
utóbb is európai hír baromtenyésztésével, melyet

ezrenkint hajtottak lakosai Komárom felé Gyrön át

a keresztyén birtokokba s így keletkeztek a „kecs-

keméti töz serek", kikrl Zrínyi Miklós föntebb

idézett munkája, gróf Battyáni Ádám 1655-dik évi

levele ^) és I. Leopold király védlevele emlékeznek ').

Legnagyobb mérlege a város gyarapodásának azon

körülmény: hogy nagyszer adóztatása mellett min-

dig volt tetemes adóssága s 1626-ban zsidóktúl kéri

fel a pénzt 48 száztolira— például 100 tallért havon-

kénti 4 tallér kamatra ^)— de utóbb mindig helybeni

polgárok segítik a községet pénzszükségében, ritkán

történvén , hogy török tisztviselktl — kik pedig

mindig örömest adtak— budai szorultságában a város

pénzt kölcsönzött volna.

Háza volt Pesten a városnak , melynek fcntartási

kölségei az 1640. 1657. s következ évekrli szám-

viteli könyvekben elfordulnak ; bírta azt a török ki-

veretésekor is, s 1687-ben Werlein István János

császári kamarai inspectortl 10 forintért váltotta

meg a biitokjogot, mirl ennek függ pecséttel ki-

adott l)iií()klc'vclc a város levéltániban máig is ere-

dctilx'ii iiztetik.

KccskciiM'fiK'k íi tr>r()k uralkoíhls ahitti népessé-

') OkU-vólt. II. kö(. .•KIK. HZ.

'j ()kl<!Vf-|f. II. kiit. Hl Ti. HZ.

') Sz.'iinvitcli k/íiiyv. HH. l.-iji.
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;ri't uu*^határo£iii c|;i'hk bizonyoHüá^fCttl nem K'iu't.

( 'rtiuikítatlanokiiak hitH/.o lu^iuely udóköiiy veink h/.i*-

riiit, u vairo8Í adózu liá/ak 8zt(iua lli72-ílík évben

UKUí, l(i8f>-ikl»en petlifr TJO.i viilt, melyekhez ha iiz

atlíMuentcK tiszt\Í8eK»k é« niimlrn külHÖ i'h bels ki»z-

HVi^'i s/olpUatban levdk s/ániíttatiiak , az(»k Hzánia

lepilább i« 130(>-ra teltethetik; továbbá ha tiíiryelembe

ve88zük az HJ77-ik éü l(J78-ik években orexágüzertc

(lulonjíott iliti^halált '), mely az emiitett eUö évben

éliséjj^jfel etryiitt nyomorjjatta KecKkeiiiétet ^)
, de

ekkori áldozatainak Hzániáról adatunk niiu'K. a mátso-

dik évben az(»niian 2,r>70 embert ragadt el ^i; követ-

kez évtized alatt mé^ öt izben dúlt a min'íj^y hazánk-

ban *), 1709-dik évben elvitte az egé«z váro« népes-

Bé«í:ének harmadát, 173 740"^^'" P^'^í'í? mintejry nej^ye-

dét
*J,

minélfojrva e^y század alatt a városnak e

biányt kinövelnie eléj^ Ví)lt, niéps 1772-ben már

lakosainak száma me^^kiizelííette a 30 ezerét, — a

török kiveretésekori lélekszámot 20 ezernél keve-

sebbre nem tehetjük.

Mé«f ejry pontot érintetlenül nem hag:y hatok. .Mind

az els, mind e második kötetben m»»ndva vtdt már:

lio«íy Kecskemét sem tVddesurainak kilencedet, sem

jíüspöki tizedet, söt a töröknek sem adott tizedet soha

természetben, hanem e helyett Hddesurainak eensust.

a püspöknek haszonbért, a töröknek summa-adót

fizetett, méí^is föntebb a vad szám eimü adó me*^-

' Knpr. X«v, Linzbauir: CVkIix k:mttariu lucdtciualU Uungahat*. Toni.

I / 276.

it n k..t, 2m. hí.

•) 5. lap. jccjset

^ < Huni;. Tum. L pag. S3C». N. 443. rt M^tt.

*t l.«r«riun adatuk.
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állapíttatásakor hit alatt kötelezi a község a népet,

ingó vagyonának bemondására és dézmájának
igazán beadására, Koháry István füleki kapitány

pedig 1677-dik évi védlevelében a dézmák iránti

háborgattatástól védi Kecskemétet. Úgy van. A
Koháry által említett puszták a kiskunsághoz tartoz-

tak, a jászok és kunok pedig királyi vagy püspöki

tizedet soha sem fizettek. A kecskeméti lakos fizetett

földe termékeibl tizedet, de sem földesurának, sem

a megyés püspöknek, sem a töröknek, hanem a köz-

ségnek, lígy azonban, hogy ennek csak neve volt

tized, mennyisége nem. Állításom igazolására 1685-ik

évi Június 30-ról egy községi határozatot idézek,

mely a tárgyat felvilágosítandja, melynek végs

pontja így hangzik

:

„6-0. Az mi az Keeskeméthi Désmálást illeti, az

mint az régi jó szokás ohsérváltatott , most sem bon-

tátik el. Azért kiki személye szerint mihelt 7iyomtat,

azonnal hiti szerint az Désmáját közönséges helyre

az váras házához hozza he in persona, az holott

ujjohhan fogja letenni juramentumát , úgy hogy ha

ad summum sz. Demeter napig he nem hozza, bün-

tetése fog lenni fi. 12. mellyet az hir irremissíbili-

ter exequáljon, az után az Désmát is meg adgya,

az désmálás pedig ily formában fog rendben vég-

ben menni

Az Búzának az Keeskeméthi földön húsza da

vétessék , az Pusztán har m i n c zada.

Az Árpának, Zabnak, Cziívknak az Keeske-

méthi földöli tizede, az pusztán tizenötöde

vételik be.
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Az Lr rétin való KüUjs t izedé b iíl fo<j dés-

máltatni." ')

Kz í^fv ífvakoniltatdtt ut/iM) íh, azon iiióduHÍhiH-

sal : lid^ry ki^HÜhh ikmu a íiTiiii'rt arányában, liancin a

liirtok nu'iinyÍ8i*«;i'lu'z kt-ju-st hzcih'tctt, Imldankint

f;;\ juír itri' a várus hatáialKli , k íVlt'nyi a piinztai

n>l(lrkti»l ; lut'ly fíabona-adiíbiil fedeztettek a közsc';;!

szol«íák 1^8 cselédek, közíartásbeli szej^e'nyekt's árvák

ilKluíényei stb., — valaha ebbl fizettetett a török

által kirovott ^alionaszállítnjány íh. Kzen közHej^i

•rabona-adónak neve ..déziua** vaj^y helyeHebben

..e k e f e Ivet é s** volt , — 8 csak 1 842-dik évben

szüntetett meír.

Berekesztem e szakaszt a nélkül , hogy a török-

niagfyar viszonyokat befejeztem volna. lG83-dik évi

üsziui , a töri'ik kiveretése eltt három évvel . a bécsi

kormány intézkedése új korszakot teremt vidékün-

kön , mely a török uralkodás meí^szüntetését magában

foglalandja, és a k<»vetkezö szakasz tárgya leeud.

') Jc|f>roküüyv Ui77— 1790. 171. lap.
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— tagadhatatlan, hogy minden viszonyok közt, és az iro-

dalmi fejldés bármely stádiumában is, nemzeti történe-

tünk tudományos mivelödésére összemüködni a maga

módjához képest mindén magyarnak vele született köte-

lessége.

Magyar történelmi emlékek. VI. köt.

I. osztály.

Arjjádházi új okmánytár. I. köt.

Wenzel Gusztáv. 1. lap.



I.

\ állási \ÍN/.(iii\(iki'a \(iiiaik(i/ii (ikli'vcick.

1.

Iíi64. A rónuii katholikus és lutíterauué kecskeméti fele-

kezetek a temploni folott egyeznek.

Mi kik vagyunk Kecskeiiiéli esküt Hírák és polgárok

pápista liitün valók, T:iii)ás Orbán, Végh Páll, SomoJy

h<»mölür, l*ocz János, Ágoston János, és mind :i/. |iá(iista

KíiroszlU'nökkel cyNyveloniLcn, ad^uik lullára inindundk-

Mik VI mi levt'líniket , kik láltyák és ol\as.sák, hogy az

miiuinü ílui-^nnk \oll az Lulcr Kr>r»»szt\énokkt'l az örrjí

kü Templom lélul , egyaránt így egygyessutlünk meg, mind

az Váras ké|)ében, hogy az öreg k Templomot nekünk

engettek. Hlyen módon, hogy míglen két leié leszönk, és

Valaki kozülok Tór\énn\el keresnéje az Templomot,

annak ezór forint kötelet Vetöltük eg\más kózóll, Annak

fölötte más szörzésúnk ez, hogy eddig való Szó beszéd

ez két fele nép között, Szitok és egyéb egymáshoz Való

szó, az mind letétetut, hogy abból senki egymást ne ke-

reshesse, se Törvényuyel se egyéb képpen. Ez szörzés-

nek és ez dolognak bi/.un\ ságára álluk ez mi levelünket,

kit az Váras peciselixel meg erssitottünk , Ez levél Kew-

kemétön költ Végh Mihály feÓ Bíró házánál, husvétnap

után való els Szerdán, Tizón egy óra koron Anno Domini

1564. (l'ecsét) Hátlapon: Az Kecskemétiek közölt Való

béköség az Templom felL'Ji, Anno 1564.

Eredetié • keeikeméti rtrfumi. egjbáz It- véltáribao. — Ezcu uk-

mioyon a títob 1517-dik évi pec»ét*? vau letiyuniva.

Keetkemétv.tört. II L.i. 15



226

2.

1637. Forró György , a Jesuiták nagyszomhatí collegiu-

mdnak rectora , a kecskeméti róm. kath. község levelére vála-

szolja : liogy szerzetük lelki atyát nem adhat ; hanem fordulja-

nak a szent Ferenc rendiekhez , a kiknek hizvást oda is adhat-

ják azon parochiát , melyet a Jesuiták számára készíttettek.

A Szent isten áldgya meg kegyelnneleKet fejenként

,

minden lelki áldásoknak bséges adománnyáva!. Az el-múlt

napokban kegyelmetektl ide boesájtott követek meg adák

az kegyelmetek nékem , és a Páter Privincialis kegyel-

mének szólló Leveleit, mellyekre akkor sok foglalatossá-

gok miat választ nem adhalánk, mellyet mostan Páter

János kegyelme által vészen kegyelmetek. Igen jól esett

a kegyelmetek irása ennyibl, hogy a Páter Provinciális

kegyelme is azokon a napokon itt jelen volt, a ki értvén

a kegyelmetek kivánságál, jelen lév több f Páterekkel

tanácskozott , ha lehetne é mód a kegyelmetek segítségé-

ben. Bizonnyára szánakodunk, hogy oly fogyatkozással van

kegyelmetek az Egyházi szolgákban, és ha lehetséges dolog

volna mi tlünk , örömest továbbis jó akaratunkat nyújta-

nánk pátereknek oda küldésében, de hidgye kegyelmetek,

olly fogyatkozással vagyunk, hogy oda szolgálatra nem érke-

zünk; azért kegyelmetek a melly helyt nekünk rendelt

volt, az elbbeni végczés szerént Páter Kranciscanusokkal,

oda adhatlya. P»emélvén azt, hogy az mikor a mi Pálereink

közül valakik oda mennek, szállás nélkül nem hadgya

kegyelmetek. Azt nnnthogy (iyöngyösn'il a mire reá érkez-

hetnek, és lehetséges h'szen, örömest szolgálnak. Islen

(arlsa slb. Adatott Szent Kereszt felmagaszlalásának nap-

ján l().'i7. Kegyelmeteknek j(') akar(')ja ('s Kris/lushan szolgája

Pát(!r Forní (iyörgy Nagy Szonibali (lollegiuui Ilecloia.

Krc(]otil)öl közli Ulalió Vinco fcrcnci szerzetes 1772. iHi Nov. S. a

kccskíiinóti róm. katli. iiarocliiiViiak u vAci pil.spökmofíyo rószérci inmc

Iirlyí'H átaíl.'ifásakor nioiidott cffyhúzi Jjcszc^do inrllrft. '.VI lap. 111. a/.. —
Nyomafott Na^'yHzoinbafliaii 177/3. Ivrt'lbcn.
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(loorgius Itakóci h«'i (•ralia Prii)rf|is Tran^\Ívaniac,

|Kirliiiiii r(*(;iii llun<;»rÍ3(' hdiniiuis cl Siruloniiii roines e(c.

(^iri'uiii>|u'(ii .Ndliis ^rali , Saliili'iii <*( ^ntiüiii N<»lraiii. Az

elniuU Marliusiiak 2 ik iia|tián nckiiiik irull leveletekéi el-

veM'ii. iraslokal cs jlilian \al(> ki\aiiv:i^(ok.i( iiic^ rrttltk ;

ai liaraugol már elkészíttettük s ki is kuidliik knaii>a|4tok

szerint; adja Uteii Világ végezetig kereszt\eii Kcclesiukiiak

szolgailiassoii. 0(i>l^'U!« in n'li(|uu gratiose inaneimis, llatuin

Altte Juliae die s a Április A o Dni. 1641. (1. Kakocx. riip.

— K i V u I : Circuinsperlis Judici et Juratis Oppidi No&tri

Kt'cskemet etc Nobis (iratís.

Kredrti , a kec«keinéti re/brm. eig}'háji levdtáráltan.

4.

164'J. A UuUti vtzir jMt:><i etnjtdt'lye: hogy a megpusztúlt

haraug-torony faoszlupiJJcal iiugUiinogdttathajigtk.

Ezen irat oka ez: A budai túrvén\batÓ!»ág alá esó

császári javakboz tartozó xárosbeli szegéiiNek f(»l\a-

mudtak : bugy miután a belvségukben a c>»ászári buditás

óta fen álló barang torony idújártával egyik oldalán annyira

megromlott, bogy ba faosilopukkal meg nem támogallatik

,

egészen kidl: engedtessek meg nekik annak faoszlopokkal

való meglániogatása. — Ezért a fennevezetteknek megen-

gedtetik, hogy toniNukat se nagyobbra, se kisebbre nem

épitxén, az eldniés ellen faoszlopokkal megtámogatbassák.

Hug> pfdig ebben barkitól is tor\en\lebiiúl ne baburgal-

tas&anak, biztosíték gyanánt ezen sorokat kapták. 1052.

(1642) aláírva: Ahmed, u'zér ó méltóságának Kethudája.

15'
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A hátlapon bélyegnyomatú pecsét s ugyanott következ

egykorú jegyzet magyarul: ,,1643. Marlij- 1. Musza Vezér

Passa levele a harang felkötése fell, mellyért kétszáz egy

Tallért fizettünk."

Eredeti török szöveg oklevél a kecskeméti ref. egyház levél-

tárában.

5.

1643. Engedély hasonló tárgyban.

Jelen irat oka ez: A császári javakhoz tartozó falvak

közül Kecskemét nev város idejvén, méltóságának

jelenté: hogy a harang helyéül szolgáló torony megromlott

s igazításra vár. Ezért erre tlünk (az illetk) engedélyt

kérnek, hogy azt faoszlopokkal s gerendákkal megtámo-

gathassák ; mit mi a Kethuda heg urunk iratának értelmé-

ben ezennel meg is adunk, oly feltétel alatt, hogy az abban

megült magasságnál fölebb nem építik, hanem csak faosz-

lopokkal köri támogatják. Ebben hát ket senki se aka-

dályozza. 1052. (1643) aláírva: Huszejn aga.

A hátlapon bélyegnyomatú pecsét s következ egykorú

jegyzet: „A Vajda levele harang felkötése fell. 1643.

1. Martij."

Török szöveg eredeti a kecskeméti ref. egyház levéltárábaih.

6.

1644. A kecskeméti róm. cath. község elpanaszolván lelki-

pásztorokbani nagy szükségét , kéri a sz. Ferencz szerzeteseinek

Cf/pihilurnni , hogy vegye ellátása alá az itteni híveket, s

killdj'ón számukra lelki atyákat.

\ Romai A|»osl()li Ekklíisiában hív Kecskí'MK'li ('m\-

hoiicusok (éjenként AlNaságloknak kívánunk a/ Hr Istentl



220

itiiiiilcii iul\ü!»st^j?t's lelki jokal, c^ciules hékessé^el , Orsiá-

^uiikltaii \aló ino^iiiarailúsl. Kelk'li'k az egesi Capiluhiiiibaii

K\('i .\ha>á^t(>kat »•/. iimslani ir.isuiik , «*'s poklán inKsálutl

eiiilnTiiiik állal iiic^lalálnuiik. r.iiilcki'/liclik A(\aságtuk rvú
^

ciiiR'k oK'iltc valú i'szU'iulkben is sulliiiláUuk At>asági(>-

kai , liojjy niint'im'i najjN K^\li;i/i l'as/lur, és Iflki Tüiiiló

iit'lkul \alo logNalko/dtl álla|Mi(iiiik legyen, úg> uiiinini,

lio^y i'szleiuiüiikí'iit a sok koMol, laraiiságul el uiiluk

iiiiinár; a suk Irak iilaii \al<i Mipplicálást t»em gyzzük

el; w^\ annyira, ln'gy a nielly Pás/, lor niin«len esz-

l ondón keni nyájának gyapjat elnyiri, legel lel
IMszlor nélkül tartja Juhait, ni egszé lednek azuk

u nyájak, és a larkas is elj\én, in cg iiáunya,

és szaggatja az J uhukat. Kicsintül fugxa uag\ig e/.

Komái Kereszteiiség , eözvegy, árva, köszönnyük Atyaság-

toknak, ebéli fogyalkozull állapolunklian; Atyaságlokhuz

fuljjuiodván, nem hagy hennüiiket, mint mostan is, Atya-

ságtok nieglekinlvéii niiiulen eiZlemluiikent val«'» ebeli

fogyatkozásunkat, kérjük Atyaságlokat , ez sok idegen

A l \ a r i a k között megnyomorodott kevés szegény
líomai Kereszten) segre tekéntsen Atyaságtok,

és ue hagyjon Lelki Tanito nélkfil bennünket : rendeljen és

adjon örökösen közöttünk lakozó Pátereket Atyaságlok

kuzinkben, hogy az Atyaságtok tanítása, és pásztorkodása

állal, ez kevés Koniai Kereszténység szaporodhas^ék

,

mell vet ha Ahaságtok mindenkor ebeli fogy átkozott álla-

polunkal megtekinheii, kuiiNÖrületességre iiidiltatván —
megcselekszik, az I i Islen Alyasaglitkal megáldja érettünk,

— mi is pedig Isteni dicsérünk AtyaságlokérI , lest szerént

is az míg ez kevés Kereszténység él, mindenkor szolgá-

lunk — sat. Ezen Levelünk mutató emberünk állal üdvös-

séges választ várunk. — Dátum Aegopoli die 29. Febr.

Anno 1644. lidem (pii supra.

EredetilK)! közli Blabó Vince. lY. tx. 33. lap.
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7.

1644. Az eVóhhi levél küldetésekor a Szerzetes Rend Capi-

tulumot nem tartván , a kecskeméti rom. cath. Község föntebbi

kérelmét ismétli.

Szent Ferencz Regulájú eléhbi Rendlartás alá véletelt

Szerzelü Magyar Országi szentséges Üdvözítnk Provinciá-

jában lév, nagyon Tisztelend Atyáknak, és Atyafiaknak,

mindent szerencsést kívánunk. Régen kívánva kívántuk

Szerafikus Sz. Ferencz Szerzetebélieket a mi alávaló Kecs-

keméti Helységünkbe; de mindég meggátoltattunk az idk-

nek külömb külÖmb féle háborúi állal. Rész szerént a

Szerzeteseknek kevés volta miatt; rész szerént pedig a

nagy köz helyeknek távul , és veszedelmes volta miatt.

Most Isten kegyelmébl , ezen Szerafikus Rendnek Szer-

zetesei megszaporodtak. Mire nézve váltig kérjük Nagyon

Tisztelend Atyaságtokat, alázzák meg magokat, és az

említeti Kecskeméti helyünket, mely Parókiának vala ren-

delve, Szerafikus Sz. Ferencz Szerzetesei Klastromának

felvállalni méltóztassanak , hogy itt maradván , igazgathas-

sanak minket az üdvösségnek útjára, és minden tévelyg-

ket vissza hozhassák az igazságnak ösvényére. — Tudgyák

ezen Sz. Üdvözítnk Provinciájabéli Nagyon Tisztelend

Atyák, az Istennek legeltet igéje nélkül nielly szükség-

ben, és éhségben leszünk, ha Nagyon Tisztelend Alyák-

túl clhagyallalnnk. Ismét tehát s mind untalan kérjük

Tisztelend Atyaságtokat, méltóztassanak csede/ésünket, és

szükségeinket, enged s kegyes füllel venni sat. Költ

Kecskeméten 1644. Szent Iván havának 22-dik napján.

Nagyon Tisztelend Atyaságioknak Oltalom alá ajánlott enge-

d(!lnies l"'i;ii , KecskenKJii Katolikusok mindent szerencsés-

sel. Kivi'il: Szent Fennie Rendin lév Magyar Országi

l'dvózílnk l'r()vinei;ij;ibeli (í;dgóczi Kalasironihnn K;ípla-

lanra g\üleKeze(l iNagNon Tis/.lehüid Alyiíknak, nekünk

Krisztusban beesüllendknek

Latin H/.övct,'ii cndcli iil.'in rna;íyar fonlíláHliaii közli |{lali«'> \'iiic/,c.

V. HZ. a. .'H. laiKjii.
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8.

J647. Lippai György esst^rgami érmk etf'-'t/^ii.- , hitgy a

kecskfm^ti pttrochtit tz. Frrrucs rendi $~ nek át-

tulatttk.

Mi Lippai G)6rgy, Isleiti Ir^aluiiibol Ksxii'rgaini í<n»eL,

é& azon llt'lyiicL rukos F Upiniiya , Ma^xur Orüzágiiak

F r;i|ija , Sziilt'tcU Követ, királyi l.('\t'k-L kiadasátian

li'^fúlili, Titkos, KorUlos Tis/i , a (isáMuir t*s Kirul\i Fí'I-

sc^iiek bcisú TauJc«M)ssa. MiiiilcMiekiiek , a kikiifk illik,

fmlfki'zrit'rt' adgyuk , lio^x UumiIüI n-jiik Mzolt Lelkek-

nek luhossc^cre l'aszluri ^uiuluiikal es szoPftalinalussá^uii-

kal ronlilvái) , iniiR'kuláiina liid'les luüuMtásbul értettük

\«lna, luígy Vaczi l*iispukségl»eii , és XeogrJil (?) Várme-

g^ehon lév Kecskemét .Mag)ar Várása, az Plel>áuusuknak

vagy meglogvatkozasaerl, >agy pedig változásáért, es más

alkalinallaiiságukérl is , a lelki dolgokliaii eddig nem egy-

szer nehézségeket s/envedelt volna, és liogy mo>t is szeu-

vedgyen; ezen illetlenséget ud\osséges móddal s eszköz-

zel , korán s alkalmalos>an meggátolni akarván , az Lrban

jó kedvel reá allnnk s ja\allsük, liogy az elébb mondóit

l'arocliiabaz ttteí>sen Klastrom nak , a S/.. Ferencz Szerzete

-

béli. Szentséges l dvözítnk IVovineiájálioz való Atyafiak

részére. L'gy mindazonáltal , liogy az elébb említett Fran-

ciscanusok a megnevezett l^arocbiának minden terheit a

lelki dolgukban, igaz lelki ismeret szerent , Fgybazi bün-

tetések alatt tartozzanak, és kóleie&ek legyenek véghez

\iiini sat. Költ a mi Krseki Fd\ arunkban, Posonyban,

Kis Asszony haxának huszoniiNolc/adik napján , ezer hat

száz negyven hetedik Kszlendben. Lippai György Fszter-

gami Érsek.

Latin eredeti atáa wMfpat fcrdlIáalMB köiH Blakö Ylneie YL m. a.

s^ik lapon. — FelttoA es okkaiiMa a marimuá jántlaoaáff akkor

haxáiiknak tdrCk onum alatt volt réaaei fSldiratáltau : mihet k^p(«t a

oeveiMM Ke««kenét mraó vároa Nógrád oieg3'<^t>^ leront*k mondatik

,

— if«B kíbátaa.
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9.

1647. Hosszútótlii László váci jpüsjj'ók engedélye ugyan-

azon tárgyhan.

Hosszútóthi László, isten, és Apostoli Széknek kegyel-

mébl Yáczi püspök, Szepesi Prépost, nem küiömben

Császári 's Királyi Felségnek Tanácsossá. E' jelen való

Írással emlékezetre haggyuk mindeneknél, tudtokra adván,

a' kiknek illik , hogy mivel Tisztelend P. Szegedi Mihály

Sz. Ferencz Szerzetén lév, Szentséges Üdvözítnk Provin-

ciájának Elöljárója, kért vala tlünk szabadságot, Kecske-

mét Mez Varasában volt Parókiát, azon Yárasi Katoliku-

soknak szünetlen kérésére, üdvözítnk Provinciájabéli Kemé-

nyebb rendtartása Frauciscanusoknak Klastromává fordítani,

és felépíteni. Mi eleget akarván tenni fellyebb nevezett

P. Szegedi Mihály olly Istenes, és Szent kérésének, hogy

azon elébb mondott Kecskeméti Parókia Klastrom formára

valóságos rekesztessél építtessék azon Provincia és Rend-

béli Franciscanusok számára, engedelmet kegyes jóváhagyás-

sal adtunk, Isteni Áldási is hozzá vetvén, hogy azon feliül

jelentetett Szerzet Atyáknak Monostorává emeltetett Paró-

kia vállyék Istennek dicsségére, a Katolika Hitnek gyara-

podására, és azon Szerzetes Atyáknak, és Atyafiaknak lelki

üdvösségére stb. Költ a Szepesi Prépostságban , Szent

András havának ötödik napján, ezer hat száz negyven hete-

dik Esztendben. Hosszútóthi László Yáczi püspök.

Latin eredeti utáu magyar fordításban közli Blahó Viuczc VII.

HZ. a. 35-dik lapon.

10.

yo'.O.V. Engedély a templom vakolatának megújítliatására.

F//.CM irat oka ez: A' császári javakhoz larlozó Kecs-

kéinél városi Lntlierünusuk toniploniuk licvakolhalásár;!
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lúlúiik t'ii^tMU'lu krrltk ; iiifly — iniiilüii e/rrl a LiticMir-

iinl \áró 15 eisl piaszlerl Idiielti^k — efennci inegadalik.

il<i;,\ |<('<li^ ezen (lij ;i{ niitilcU l('iii|tioiii |i('\ak(»lJNa s luc^-

laljit'/a>jri( újni moj; iic Mlcssfk , az illiMúk kezébe e/eii

ji'^yel adliik. H.il>ur^alús ne lüriéiijók ! ezen irat bzerint

kell • Ij.inij. 1063. (I(>33. ) a j<»l rzúu Hudan.

Il.iil.ipon tK'Ixegnxoniatú pecsét s kovelkez e^\korü

nia^'Nar je^^ze( ; ,^\i Halaimat Nazurltek eú Nagysága

le\ele, Mell\e( adoU a Teniploniunknak niegxakolása a\agy

rpiioe felül, /ana ls(\án Iram l'e Itiró&ágában Anno

lt.j;i. (lie 6. Junv."

TOHtk MiAregA ri«deti i helybeni ref. rg}his levéltáribu.

11.

1658. Gróf Vesselénj/i Ferenc nádor eltt Posonyhan

megegyeznek a kecskeméti Pápisták és Kálvinisták a Tem-

plom , Sekrestye és Kápolna iránt.

.Nos Comes Franciscus Wessciény de Hadad, perpetuus

III Murán), He*^Mii liiiii^ariae l^alaliiiu*^, et Judev (^uma-

noruiu, necnon Serenií^sinii IVincipis íJuniiiii Üuiuini Leo-

poldi Dei Gralia Hungáriáé, Hohemiae, Dalmaliae, Croa-

liae, Selavoniaeíjue ele. Uegis, Arcliiducis .\ustrae, Ducis

íJuPp'unriae ele. Inlinius Consiliarius , (latnerarius, el per

lluii^'ariain Lucunitenens. .\d(:Nuk ludlára mindeneknek, az

kiknek illik ez Levelünk rendiben. Hogy niinekulána az mi

kecskeniéthi mezei Városunkban lakozó Pápisla és Káixi-

iii>la \ álláson lév rendek ko/oll uemineniö sekreslve és

Ka|ioliia vc<;t'U valami villongások indillallak volna, azou

lUiidek egvneliánv izben liozzánk folvamodván ma^ok ín-

juriail es praelensioil ab utriu(|ue elünkben terje!>zlellek

,

kikrül |iaranesolalokal is adtunk ugvan azon Kendekre, hogy

az iilvelén villongásnak bekét hagyván, ellvenek egvmás

közöl kercszlenvói, és csendes békességben, de mindaz-
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által látván mi, hogy azon conlroversia ottan közöltök

nemhogy eltemeltetett volna, de st napról napra jobban

gyúladván és gyökerezvén, újabb újabb villongások támad-

tanak közöltök , ahozképest azon Rendeket pro complana-

lione hujusmodi controversiae inter ipsos ortae magunk

eleibe hívattuk, kik alkalmaszlatván magokai az mi Altyai

és Keresztényi intésünkhez , feljöttek hozzánk ide Fosom-

ban, és nevezet szerént Kálvinista Rendrl Ágoston György

fe Riró, nemes Bán Gergely, Csaba János, és Vargha

Mihály; az Pápisták részérl peniglen Czehe Pál, Szabó

István, Nagy Miklós, Farkas Miklós, és Nagy János, ab

utrinque magok Principalisinak elegend plenipolenliájával

elttünk compareálván , és az mi Attyai intésünket amplec-

lálván , akarván inkább csendes békességben 's keresztényi

szeretetben Istennek szolgálni , hogynem mint egymást

boszúlsággal és gylölséggel illetni, és idegen szemmel

nézni, 's e' miá az Földös Uroknak fejeket fájdalni, illyen

Attyaffiságos és örökké köszlök megmaradandó, magok és

Successorinak javára és hasznára ab utrinque elttünk keze-

ket beadván, végezésre és conlractusra léptének. El Primo
quidem az Kálvinista renden lévk, azl az K Templom

mellett lév sekrestyét, az Városon kivül való Kápolnával

edgyütt, mellyel az Pápisták újonnan építtettek (azon k
Templom egyébbaránt is Catholicusoké lévén) fellyobb meg
irt Kecskeméth Városunkban lakozó Pápistáknak , és suc-

cessorinak , Örökben, és meghíhalatlanúl cngctlék, semmi-

ném Jussokat, kii most avagy jövendben azokban avagy

fundusiban praetendálhatnának, magoknak avagy Successori-

nak (öl nem tartván, illyen mindazáltal ok alatt: hogy ha

jövendben az Romai Valláson lév Keresztények azon k
Templom mellett lév Sekrestyén, avagy talán Templomon

is valami igazítást, és épületeket tétetnének, azt az Kálvi-

nisták Templomának nyilván való kára és fogyatkozása nél-

kül csel(;k(!dgy(''k. Secundo : Hogy azt az sovént, mellyct

az K;ilvinisl;ik az k Templom Torony alatt lév ajtajának

közöpéig viltíMick, egyenessen egyik végét az Czinlí'rem

falához, más végét az Torony k lábjának fels széllyéig
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M^u-k, (i^\ , li(»^\ j/(iii soxciil , ;i (l;i(*i |>rat'M'iiliuiu kél

lionap ul:i(( , Ai in(»(;tiii liclu'búl frllu'bb liclvlu'sztedii tr-

Iu2z;inak. Tertio : Kllcnlicn iMix-t a/ lloinui Valiásun l«'\ók

is 'Ali a/ la lViii|iluiii korul Naio luiiilu<»t (az fa Tciniiloin

e^Nebbaráiil is uz kaUiiii.sla AtiNaliake irvéu) niiiid ua|>'

ki-lcl *s iiiíikI iia|iii\u^(i( rcli' cxlciidáló íJarab (l/iiiictcriiii-

iiK-l i'd^Mitt , u^\ az iiiiiit eddí^ Í!> azuii fa Tciii|domlioz

bírtak, (iiK'il>et az régi végczés szerént magokénak prac-

tiMidaliak Kmidi az Pápisták) rükben és niegbiltatatlanül az

Kalxiiii^la xallásun li-\t'iknc'k , és successorinak cédáiiák, és

fatoallák , úg\ tudni illik bogy az na|)k('let felé Naiú mos-

tani sövény helybLMi maradván, az másik az ku toronynak

léls oldalától fo^\á-st i|;uMK'Sson (a' mint IVIIveLb is n»eg

\an ir\a) az napnuigut lélul \aló czímtcriniiick k faláig

>itessék, illyen okkal : hogy az magok részérúl Czimterim

Köri való k falt ne ruiicsák, liaiicm épécsék (liasoidö-

k(')i|H'n az Pápisták is az magok részérl való k falt tar-

toznak építtetni) és az Templomot is úgy csináll\ák az

káUinista Attyafliak, hogy az Hómai Valláson lévk is ha

id jártában valami igazítást azon sekrestyének, avagy Tem-

plomnak k falain akarnának tenni, avagy tétetni, az Kál-

NÍnisták temploma fell való falaihoz aditusok lehessen. Ezt

mindazáltal az többihez hozzá adván, hogy senki se az

Pápisták, sem az kálvinisták közöl, ez iránt az ott való

Páterekel, avagy > azoknak Successoril, sem az Pápista ren-

den k'N Embereket, hasonlökéjtpen az Praedicatorokat

,

azoknak Successorit, és az több kálvinista renden lévkel

is semminém szín alatt az Töröknek, avagy az Földös

Urának bevádolni kemény búnletés alatt ne merészellye,

st soha senki egymásnak szemére ne vesse, ez volt, ama

volt , avagy te vollál ennek az oka. Quinto ') el ultimo :

hogy valamelly fél ezen Végezésl mindenestl, avagy némely

részeiben violálná, pörl indítana, avagy Vármegvéket ez

iránt futná , loties quoties Ezer Tallér büutetesben azonnal

maradgvon ; nielly büntetésnek fele az Földes L'raknak,

') Negyi-dik |K>ut nincit.
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fele penig az meg álló félnek cédáilyon. Melynek nagyobb

bizonságára és ersségére attuk nekik ez pecsétes levelün-

ket, kezünk Írásával meg ersítvén. Actum in Libera ac

Regia Civilate Posoniensi die Vigesima quinta Mensis

February Anno Domini Millesimo Sexcenlesimo Quinqua-

gesimo Octavo. Comes F. Wessefény. mp. (Pecsét.) Petrus

Bosnyák Secretarius. mp.

Egészen ép eredetié a kecskeméti reform, egyház levéltárában

riztetik.

12.

1660. Nyugta a TempJjOm-váltság lefizetésérl.

Jelen irat oka ez: Kecskemét város lakosai Szejdi

Ahmed pasa méltóságától megparancsolt templom-
váltságot megfizetvén, ezen nyugtát kapták, aláírva:

Szulejmán miriáiaj (ezredes) Budán.

Hátlapon béiyegnyomalú pecsét s következ egykorú

magyar jegyzet: „A Templom váltságrül való czédula."

Török eredeti a ref. egyház levéltárában. Az évszám nélküli okmány

keltét Szejdi Ahmed budai vezír pasa kora határozza meg, ki 82-ik

budai pasa volt s 1659. Mart. 21-töl 1660. Május 28-ig viselte hivatalát.

(Gévay Antal: A budai pasák. Bécs 1841. 43. lap.)

13.

1661. Gróf Vesselényi Ferencz nádor, a kecskeméti rom.

cath. községben 1651-ik évben keletkezett , eddig tudva legré-

gibb , itteni vallásos Társulatot, mely „Deákok Czélie^' czím

alatt a Boldogs. Bzliz Mária tiszteletére alaktilt, megersíti

,

és szabályait közhitel ünnepélyes oklevelébe foglalja.

Nos íloiMcs I''ran(is( US Vcsscílény d(í Hadad Perpi'iniis

in Murány, UegMÍ Hungáriáé Palatínus, Judex (iumanorimi,
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Aurri \(ll(Ti> r.(|ui's , (!oini(atuuiii (ioinorit'nsis , i'esUi

Pilis »i Sultli Sii|ii('miis (ioincs, iicriioii Satnlissimi IViii-

tipis, ac- iKiiiiiiii iKuiiiiii 1.(>u|mi|(Ií , Dci (ira(ia Klecti

lldinaiioiiiiii iiii|i(Tatori> sciiipfr Aii^iisli, ac (leriiiaiiiac

,

lluii^an.ic, IWiliiMiiiae, l)aliiialiae , Ciroaliae, Sí-lavuiiiae(|ue

cet. lU'gis, Arcliiducis Auslriai!, Ducís Itur^umliae eri.

Intiimis Consiliariu^, (laiiu'rariiis, ac per lliiii^'ariaiii Lo-

riiiiilciii'iis. Miinoriac (-*iiiiiiii'ii(iaiiius icnore I'raí'Miiliuiii

si^nilicaiiles, (|uiliiis oxpodil riiiversis, (|uu(i pro I'arle el

in Persona (iatlioliconiiii liicolaniiii cl iiilialiilatoruin <)p|)i(li

noslri Kl'csIví'iiu'IIi, aik'ocjuc noiiiiiic lulius ipsoruin (oii-

^ri'^alionis e\liibiti et praoüenlali sunl nubis cerli quídain

Arliculi, in Lainlcn) et (iloriani Oiniiiputi'nlis Dei, et

(iloriosae ac liealissiinae Virj;inis Mariac insliluti, in siinp-

liii Papvro cuulfiii , Siyill()(|U«' ejiisdein ticlesiae Clauslri

Kecskemelh corroborali Die 2-a niensis Febrnarii Anni

praosiinlis enianati, (jiiitius inediantilius declaran'lur, ul

(iinnia et singula in piaemissa (>onyreyalione ipsoruin lile,

(iomiijode, Pie, Saucte, el bono, condecenlitjue ordine

lierent, pelenles Nos debita cum Inslanlia, <jualeniis eos-

dein Arliculos Lilieris Noslris IVivilegiaübus de verbo ad

Vi'rbuni inseri el inscribi l'acienles, eosdem, omniaque el

sin^ula in eis conlenta rala el aecepla habeoles, ralili-

lare . in perpetuum valiluros conlirmare vellemus. (Juorum

Tenor lalis est;

In Noniine Domini Ámen. Ho^y az isteni tisztelet , és

a Hoblogságos s/./böz való Ájtatosság najionként {ivara-

pod^yek az emberek szi\eben, Innél Napson, lio^'v a ke-

resztyén anyaszenlejjUiázban lév bívek, sok szép külömb

külomb fele ájiatosságokban szokták magokat foglalni, tudni

illik Congregatiokal , a\agy Czéliekel kez<lvén és lart\án.

Ezen jó ig\ ékezettel kecskemétli várassálian Kómái Igai

bilen lév Bócsulletes Deáki rend 1651. eszleudóben

(iverlva Szentel Boldog asszony napján a Boldogságos

S/ül Mária tisztességére (>z éhhel rendeltének, es erigal-

tanak . mely neveztetik Deákok Czéhliének, az mell\

liöcsulleles Czéhbeu , a Boldogságos Szz Máriához való
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ajtatosságból , az ki bé áll, ez ide alá meg írt Articulusok

szerint kel rendelést tartani , és magát alkalmaztatni , mely

Articulusokat , minden Czéh gyllésében az F Dékány

Parancsolattyábúl, egynek nagy fen szóval el kel olvasni,

a többi pedig figyelmetesen halgassák.

Következnek az Articulusok. Els Articuhis, Minden

esztendben Karácsony után való dics szent János napján

Öreg- és Szolga-Dékányokat kel választani, és ugyan azon

választásnak napján , vagy mindgyárt másnap tartozzanak

az öreg Dékányok mindenek láttára az Templomban a

Szz Mária oltára eltt meg esküdni. De minek eltte

eszlendejek ki tellyék, tartozzonak annak eltte egy héttel,

vagy harmadnappal az Gzéhnek minden jövedelméri, és

költségérl számot adni , valameddig pedig számot nem

adnak , mind addig is ne válasszanak máss Dékányokat.

Az esküvés után az Új Dékányt az egész Czébnek házá-

hoz kel kísírteni, és a ki akkor ott akar maradni mu-

latni. Pénzére lakozzék. Mindazáltal a Dékány választáskor

az Oó Dékányok illend italt és ételt szerezvén , az Új

Dékány házához küldgyék , és ott készítések meg.

Második Articulus. Az melly Új személy az

Czéhben bé áll, esztendeig az szolga Dékánságot kitölcse,

ha kinek pedig az terhes dolognak láttatnék , szabad légyen

magát felváltani, az fel váltásért adgyon az böcsülletes

Czébnek öt forintot, avagy az mint meg alkhatik az Déká-

nyokkal.

Harmadik Articulus. Minthogy Szz Mária tisztes-

ségére vagyon rendeltetve ez a böcsülletes Czéh , és esz-

tendeig hétszer esik Inncpe napja, ezek közül kivállképcn

való négy Innepenapja lészen a Czébnek, tudniillik: kis

Asszony napja, Nagy Boldog Asszony napja, Doldog Asszony

Foganlalása n;ipj:», és Gyümölcs óll('» Holdog Asszony nap-

ja , iiiclly najiokon az böcsülletes Czébnek kivállkep|)en

való Misí'je b'szon, és ezeknek cslin táblát jártasson a

Dékány , hogy így az egész Czéh jelen h'gyen ; Oll'erlori-

unniak idején pedig tartozik az eg('sz Deák Coetus fel

járni az Oltárhoz az Kerííszlhez vab) békéllésre, és mind-
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.Ifiiik larlozírk v^\ IVii/(, ttgjr eg\ filIxtTl ftlailiii, nu')l\rl

Iki \alaki liioiiNos s/uksr^o iiiiall clinulalna , larUtiik

h(>k;iiiii\aii.-ik hírt adni, cs az IVnzt az Oltárra mástul

IcIkiilttiMii. Ha |u'iti^ vakiiicrnsi'^liril elmarad, l)ir>ü(:a dcii.

50. a/ a/ u(\cii Vcui. Ha a/, orc^ hckáii) jfleii ikmu

leszen az Misén, birsága egy ritrinl. Ha az szolga Dékány

elmiiiallNa M/onxos ineiilscge iicm l(-\«*n, liirviga ütxen

Vvui. Iumu i\i meg iiexezett Iniiejieknek estin, és más

nap is Misén a Szolga Dékánxok az oltárhoz Szövétnekkel

szolgalixanak , De az Knekess Misen az Öreg Dékánxok is

szoxétneket tarc<annk , az Introilusson, Kvaiigeliumon

,

Klevalioii, itein l r napján két szövétnekkel szolgálixanak

az IVi>cessioban a szolga Dekányok , és utánua való Vasár-

napontiis. mellxet ha elmulatnak büntetése Deuarii 15.

Ifs/lll.

Negyedik Articulus. Az halothoz való egész igas-

ság adás ebben áll: Kel Iont viasz, nyolcz Szövétnek, és

az egész (^loetusnak jelen letele , ha pedig az Czéhen kivi

mds kivánnya , az Czéhnek tartozik egy Forinttal. Az ki az

halotnál jelen nem lészen (úgy hogy ha az Tábla othon éri)

büntetése 40. Pénz, az kit pedig az Tábla othon nem érr,

xagy más szorgalmatossága miat jelen nem lehet, tartozzék

hírt adni az Dékányoknak, vagy maga ha othon van, vagy

háza népe ha niaga othon nincs. .\z Czéh népe közül ha

xalaki meg hal, vagy felesége, vagy gyermeke, tartoznak

az Dekányok egész igasságot kiadni, és 8. szövétneket,

lia pedig olx rokoii-^ága meghal, kivel egy kenyéren légyen,

de az Czéhben nincs be irva, annak tartozik a Dékány

fel igasságot adni, és hat szövétneket. Ha szolgája, vagy

oly kenyeres cseléde, 4. szövétnek kell. Ez Czéhbill vá-

lasztolt váras Hirái exceptnsok és szabadosok az felül megirt

.Miseknek, es halotnál xal<» jelen leteletül, ügy hogy mikor

lólök nem lehet , elmulathatlyák. De az Czéh Szlleinek

munkájátül semmiképen evce|>lüsok nem lehetnek , ha ma-

goktúl nem lehet, arra xaló alkalmatos end)ereket kubl-

gxonek. Dem hogy ha az T.zéh béliek közül valaki nagy

betegségben esik, és fekszik (az Pestistll meg válva) az
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Dékány tartozzék minden étszakára, ha kívántatik, két két

személyt az Czéh népe közül, annak segítségére ot hálatni,

az ki küldetik el nem mégyen, büntetése flór. 1. az Déká-

nyok is pedig tartozzanak gyakorta az beteget meg láto-

gatni, és Confessiora 's Communicálásra inteni.

Ötödik Articulus. Hogyha az Öreg Dékány szolga

Dékánnya, vagy akár ki által, az Czéh hasznára és szük-

ségére nézend dologért hivatni fog valakit, és el nem

mégyen, vagy halottat nem fog, vagy szövétneket, avagy

ha zálogért küldenék, és el nem mégyen, vagy ha az

Templomban szövétneket tartatnának véle, és nem akarja,

eff'éle engedetlenségért büntettessék 25. Pénzre , minden-

szer njobban, valamennyiszer engedetlen. Az kihez pedig

az Dékányok zálogért küldnek, és vakmeröségbl zálogot

nem ád , büntettessék ötven Pénzre.

Hatodik Articulus. Minden Czéhbéli személy ha

reá érkezik maga személyében el mennyen az Szll mun-

kájára, ha ki személyében jelen nem lehet, emberséges

tudós munkást küldgyön maga helyett , kivel megalkudhas-

sonak az löb munkások , Az munkásokat az hites Déká-

nyok szorgalmatossan megvisgállyák, az ki tudatlannak talál-

tatik, vagy az munkára ertlennek, szabadon haza küld-

hessék, és munkája pro nihilo reputállassék. Az melly

Czéhbéli ember személyében jelen lészen, ha tudatlan is,

meg menti magát. Az ki pedig késn jön a' munkára, úgy

hogy immár félig megmunkálkodták az szllt , az ollyan

is tartozzék mégis egy egy napi munkát le tenni az Czéh

népének. És ha az Dékányok a' C-zéh szliejének akármi

munkájára táblát bocsálonak, és vakmerképen clinúlaltya

az szllbcn való menetelt, avagy munkást nem ád alkal-

matost, az ollyan vakmerségért büntettessék egy íbrinlra.

Az ki pedig vagy éjjel, vagy nappal az láblát késlelteti,

l)ünl(;l('se egy í'oriiit. Az Czéli szliejének elvégezés<'kor az

Dékányok tartoznak az étel mellé kél forint ára borral,

ha szerit lehelik, az (ilfogyván, az ki nuilatni akar, nyissa

erszényét. Az melly Czijhbéliíík kellen vannak egy kenyé-

ren, kél munkással tartozzanak. Az Harangozó is vagy
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inunkisl adg}uii, va^\ lia Ciéh nt^póiiek lial(ill\:i esik;

lolt' béri vépyen , mint mjsüil xmii*'.

Ilcloiiik A r liciild s. Il.i \;ilükiii('k <>l\kur az <./ili-

Irliok koLÜl olly el s/einedliclellen injuriája avagy (üiusája

leszcii az egész Coelussal, vagy az Czeli népe kuzi vala-

kixel, iiielly (iulgot el iiein ii^j/íliiadiá az (^zéli , ullyankur

iiias (!/. eliekbi Injjaiiak kel kél üreg érlelmes embere-

kel, azokkal ládassák i^'yekel, ha azuk sem igazilballyák

,

az városnak esküdi Itirái és Tanács eleiben mennyének,

ezen kivnl sehova senki ne appellalhassa alTele dolgai, nielly

az (zehel illeli , vagy annak ellene vagyon, sem Fuldes

L'rJra, sem vármegyére, hanemha szenl székre, ha Nemes
s/eintly lészen is , hanem ez meg irt személyek elüli sza-

kadgxon végbe. Az ki pedig az (Izeh igazilásáxai meg nem
elégszik, hanem más (Izehekbúl híval, azoknak élei és

ital adásával larlozik az a személy.

Nyolczadik Arliculus. Ha az Czéhbeli személy,

vagy SzentegN házban, vagy Czéh szlleje munkáján Icle-

barállyáxal megháborodik, és Dékánnyáll nem akar érteni,

vagy függeni , vagy reá halasztani , sem pedig az Czéh

igazgatására, az ollyan az háborúság indításén büntettessek

egy forintra , annak ulánna láltassék meg dolgok az Czéh-

lül , és a ki vétkesnek találtatik , üjjonnan büntettessék

erdeme szerinl. .\z ki egymást meg csüfollya, és böcste-

lenségxel illeli akár hol is, büntetése llor. 1; Varasban

kél ember bizonyság, éjei és mezn egy.

Kileuczedik Arliculus. .\z mely dolgot az egész

Czeh egyszer egyenl akaratbúi elvégezett, valaki azl mász-

>zor el hozza, és vilaltxa akár hol, s mikor is, liüntetese

den. 50.

Tizedik Arliculus. Mikor szükséges dolgokért az

Dekányok az Czéh tábláját kibocsátlyák , valaki késlelteti, az

házánál, Dékáuy híre ndkúl meg hálallya, 40. [xnz

büntetése.

Tizenegyedik .\rliculus. Az Czéhnek mulalása

napján az Dékányok az els tál ételnek felvitelekor, talpon

alva, képekbéli emberrel szóllassanak bcsülletessen jl

KecsUmeX v. tört. II. k-A. 1

6
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Czéhnek, azon egész napon pedig, úgy mint Czéh nap-

ján , sem árulni , sem venni , sem cserélni nem szabad

,

ha lii pedig ez ellen cselekedik, büntetése 24. Pénz. Ha

ki ollyankor háborúságot indít, kin a böcsülleles Czéh fel

indulna, az ollyan ember az Czéhnek hasonló vendégséggel

tartozzék. ítem az szenvedhetetlen háborúság szerz embert

az Dékány Parancsoiattyára a múlatásban meg kel fogni. ')

ítem a ki akkor vakmerségbi , avagy haragjában jelen nem

lészen, büntetése 1. forint. Az ki betegségben, avagy más

bizonyos szorgalmatossága miatt jelen nem lehet , tartozik

a Dékány annak haza , egy tál ételt , és egy Pint bort

küldeni. ítem a ki az Dékányokra szóll, avagy panaszol-

kodik, büntetése 50. Pénz. Az Czéhnek mulatásábúl senki

Dékány híre nélkül házához ne mehessen, hanem követ-

kezzék ^)
, és melléje kisír adassék , ha ki elmégyen hír

nélkül 25. Pénz ; ítem ha ollykor az Czéh házátúl el me-

gyén, és azon nap más házánál fog mulatni, büntetése

25. Pénz; Az ki Dékány híre nélkül, vagy engedelme

nélkül , szomszédgyán kivl valakire köszöni az Pohárl

,

büntetése 25. pénz; Az ki az bor italban felettéb excé-

dál , és másokat is inquiétál, büntetése 50. Pénz. Az ki

Dékány híre nélkül az házbúi ki adgya az Pohárt, vagy

kiküldi , büntetése 25. Pénz. Mind kicsiny s nagy , egy-

másnak illend böcsülletet adgyon.

Tizenkettedik Articulus. lia az böcsülleles Czéh,

az Czéh tartásra olly alkalmatos személlyeket ismer, kik

méltók az Boldogságos Szz Mária Asszonyunk tiszteletére

rendeltetett Deák Czéhnek gyülekezetiben , az ollyanokal

kétszer, avagy háromszor megintvén, ha az illyen üdvös-

séges intések nékik nem használnának, mivel Piognum
Coelorum vim patilur, ct violenti rapiunl illud,

az böcsüllctes czéhnek tartására compelláltassanak. ítem

ha valaki baráttyának , avagy (//.éhbéli altyaliáiiak büntetését

valakinek szemére veti, akár mikor, gylölséghül vagy

') azaz: a mulatsáííhól <1 i<(H lúvolítaiii.

') azaz: (',ll)úcHÚzz('!k.
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rs(irolá>lail , rki'|M>ii ;i/ (ízcIiUmi nem lév eniberrk elli,

luiiilelcse 50. iViiz.

Tize Ilii a rína (ük Arliculus. Senki a/ böcsülletes

Czeliel .szabaJ akaratt\a szerint uz (izehben lév szemé-

ltek kuzúi, holtig el ne lla^^llas^a, hanem lia i^en illend,

es inelt mentsége lahiilalik , é'S méltónak l.itlalik az bi>-

csülleles (Izélilill, Az (izeli is senkii ki ne vélhessen egye-

bei , hanem nz ki lalállatik szánszándékbúi vatú ember ülés-

ben, lopásban, és Paráznasá^ban. Isméi az böcsülleles

Lzelu az kinek szünlelen való habonisá^ indításai, ava^y

l'atv:trk(Klását nem szenvedheti. Ila pedi^' találtatiiLk vala-

mikor oly, ki nz böcsülletes Czéhez méltó okot uem
adliat\án, az Czéh társaságából magát kiakarxán venni,

kulómben el ne hagxhassa, hanem larl<>/zck letenni els-

ben az böcsülletes Czéhbeu 6. forinlot, azt le tévén,

kövesse meg az (Izéhet, és annak uláiina akarmellyik
Czéhbeu is ne admitlállassék. Mind ezeket jól meg luu-

loháii, mivel idvösséges dolognak Promoliojára uézeudó

dolognak ismerjük , Mi egész Czéhhnl bé vesszük , és ad-

inillall\uk, és megtartására igyekezünk. Kérünk is, és

inniuk minden böcsülletes ntániiunk következend Keresz-

tyén Alyánkliail , kik ez böcsülletes Czéhben bé állanak,

liogy amiciibiliter meg tarcsák és tartassák mindenekkel.

Hogy pedig ersseb légyen az leiül meg irt Arliculusoknak

rendi , Ecclesiánknak és Clauslromunknak szokot Pccsétivell

meg pecsétellyük. Költ Kecákemélh Várassában böjt el
havának második na|tján Kzer hat száz ötven egyedik

esztendben. 1651. L)ie 2. Februarií.

Nos ila(]ue memoratos Articulos non abrasos, uon

canceliatos, non \iiiatos, iieque in ali(|ua sui parte sn-

speclus , sed omiii prorsus vilio el snspiliune carenles

,

praesentibus Lilteris nostris Privilegialibus de verbo ad

xerbum, sine dimimilione el augmenlo ali(|uali inlrosertos

el inscriptos, omniai|ue el singula in eis contenta ralos,

gratos, el accepta habenles, in omnibus suis punclis,

elansulis, et articulis ratilic^ivimus, approbavimus, perpe-

tuo4|uc valiluros conlirmavimus, juste ratilicamus, appro-

10*
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bamus, in perpetuumque valituros confirmamus. Harum

Nostrarum vigore et Testimonio Lilterarum mediante. Daturn

in Libera ac Regia Civiiate Posoniensi Die decima quinta

Mensis Mártii Anno Domini Millessimo Sexcentesimo Sexa-

gesimo Primo. Gomes F. Wesselenj.

Egykorú másolat a Deák Czéhnek dús aranyozással csinos barna

bör táblába kötött jegyzökönyvében , melybe a clékányok nevei idörül

idre eredetileg bejegyeztetve találtatnak, — a kecskeméti rom. catli.

Egyház levéltárában. A Nádornak megersít eredeti levele alkalmasint

az 1678. Oetober 17-kén történt tzvészben, az egyház akkori levéltá-

rával együtt elégett, a most is fenlévö jegyzkönyv pedig hihetleg az

idszerénti Dékánynál kerülte ki a megsemmisülés veszélyét. Utolsó

Dékányúl 1760 évben „Szentkirályi Pál úr" van bejegyezve, mi a

Czéhnek ekkori megsznését sejteti. — A kecskeméti rom. cath. Egyház

levéltára, ezen látszólag legrégibb „Deák Czéh" vallásos társulaton

kivül — melynek szabályai között azonban a 7-ik és 13-ik czik ugyan-

ekkor már több hason czélú társulatok fönlétét világosan mutatja ,
—

még több ilyetén Czéhek emlékét tartotta fön , részint ott találtató jegy-

zkönyveik, részint ezekben foglalt megemlítések által, nevezetesen:

a) 1700 évben alapíttatott s 1712 megersíttetett KoIIonics Zsigmond

váczi püspök által a „Páduai sz. Antal czéhe". — b) 1724 évben kelet-

kezett a „Szent Jósef tiszteletére alakúit vallásos társulat. — c) 1725-ik

évben állíttatott s 1737. dec. 2. Althau Mihály váczi püspök által meg-

ersíttetett aB. Sz. Mária tiszteletére úgynevezett „Scapularisok" vagy

„Olvasó" társulata. — d) Ugyanez 1725 évben alakúit s 1737-bon meg-

ersíttetett a „Seraficus sz. Ferencz" czímü társulat. — Ugyanez id

tájban említtetik a jegyzökönyvekben e) a „Szent Háromságról nevc'-

zctt" ájtatos társiilat. — f) 1771-ik évben végre a Jesuita rend missiona-

riusai által alapíttatott itten az „Oltári Szentségi-öl nevezett Congre-

gatio." — Valamint g) ugyanekkor jött létre a bnbánó vezeklöknek

„Kortonai sz. JTargitról nevezett" társulata is. — Mindezen vallásos

társulatok II. Jósef császárnak 1781-bcu kiadott ])araiK'sa által ország-

szerte eltiltatván , föloszlottak. — Nevezetes még különösen az itt köz-

lött „Deák Czéh" szabályaira nézve azon körülmény: hogy ezen vallá-

BOH társulat nem valamely Egyházi hatóság, hanem épen az ország

nádora által ersíttetek meg, — a mi leginkább onnan magyará/audó

:

mivel az akkori váczi püspökök szri<li('Iyiii<bl a íörük uralom által

kimozdítva, távol, s más székes egyházak kanonokaiként iaivtak, kiihi-

nöHcn pedig lGf(2-ben Szentgyörgyi Ferencz váczi püspök 'leuicsvárott

török fogságban szenvedett, liol cl is halt. Lásd: Scheniatisiuus Von.

(,'I<TÍ l)iü<;ceHÍs V;icicuHÍs pro anno 1835. j)ag. l.H.
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11.

l(iü'2. Áz elkoboztatni rfmlelt huning a keftknnttiekn^l

Murtezán Aga kuzbenjániMira a budai diván által meg-

hagyatik.

Mi Is/iiiail Parsának Buda varának Nei»zirii)L'k Tiliaja B<'-kje

Hasban AjJia, és egész udvarának minden dulgossa lévén

(tUrök ptcéétjegy éa címirat.)

Te Keczkeméli biró, ez ell meni voil lioszálok paran-

czolatunk. .Murtcszan Aga egv liarangui lios/oi vo!l, és ol

liadla, de a/ Miirteszan Aga veszir urakat krrle , liogv ne

bánczák , az harangot kössétek fel szabadon , és az ú lel-

kojérl ersscn n)eg veressélek, lianeni az harang ot iiia-

radgyou, líudára ne hoszálok, meg engedlek az Murleszán

Agának. Dátum Hude 17 die Oclobris Anno Domini 1662.

K i V I : Adassék az Kecskeméti bíráknak mind fejen-

kcnt hamarsággal.

Ma^'var eredeti a kec«keméti reform, egyház levéltárában.

15.

1673. Engedély a törött harang hdyttt másikat alkal-

vimui.

Ezen irat oka ez : .^ Kecskemét városában lakó kálvi-

nistáknak megengedtetik : hogy egv házuk egy kis harangja

eltörvén, annak helyére másikai tehessenek. 1094. (1673.)

.\ I á i r V a : MQszli budai defterdár.

A háliajiou belvegnvomatú pecsét s egvkorú magvar jegy-

zet : fv^nno 1673. die 15. octohr. Kamarás .\mbrijs uram

Fú Riróságában az harang felkötéséról való cédula.'*

Trök eredeti a kerskeméti reform. eg}-ház levéltárában.
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16.

1673. Engedély a megpusztúlt ])a])lak kijavíthatásdra.

Jelen irat oka ez : Császári javak közüli kecskeméti

lakosok nev papjának, jobbágyunknak lakó háza el-

pusztuló félben lévén, kijavítása szükséges. Hogy ezt tehes-

sék, tlünk engedélyt kérnek, s mi azt ezennel megadjuk,

— hogy a szükséges lakó házat úgy a mint az régebben

állolt , kijavíthassák. Ebben ket se a mi részünkrl , se

más részrl senki se háborgassa. 1084. (1673.) Aláírva:

Müszh budai defterdár.

Bélyegnyomatú pecsét s következ egykorú magyar

jegyzet a hátlapon: „Az Kecskeméti Reformatusoknac Pa-

rochiájánac meg sendelyezése fell való Nazur levele

,

mellyel megszerzettünk Tall. 21."

Török eredeti a kecskeméti refonn. egyház levéltárában.

17.

1675. Engedély a torony födelének kijavíthatásdra.

Ezen irat oka : Miután a Kecskemét városabcli kálvi-

nista egyház óráját s harangját fedez romladozott torony-

tet szükséges kijavítására engedélyt kértek : az ezennel

megadatik. A megromlott helyeken kiigazíthatják , de ma-

gasabbra mint eddig volt, nem építhetik. 1086. (1675.)

Aláírva: Müszli efendi budai defterdár.

A liálla|)on bélyegnyomalú pecsét s következ egykorú

magyar jegyzet : „1675. Az Harangláb éi)ítésérl való

czédula."

Tiiriik eredeti ;i kccakcniéti rcrünii. cgyhi'w levéltárában.
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18.

1G7S. Ettgedély a Utyvtt Unmuntorni,}! htlyttt harang-

Uihtik dUUhatáaára.

Kzcn irat oka ez ; A UnVÁ kiiiolár alá tarluzú s Pest

lioiiiok sjkján fekvú kecskenu't várus liázainak — Uainadán

hó i'li'ji'n — inajdiKMii fi'lo, a/ olt Iak('» kiTeszluMiek lia-

s/ontalan islciitis/tclfle liclyeril s/ol^ál»> ktl lc'm|tloiii .szin-

lén, liaranyosliil i'^iuill, leó^'ell. Miiilbüj,') ez alkalommal

nincs módjukltan az oU-tibiliez IkisoiiIó l(.'m|ilom(>l épileni

,

csak arra kcrlek engedcixl, lioyy kél oszlopra c|íy kis

liaranj;ol helyezhessenek. Ez meg is engedlelell s abhan

ezen iral éneimében kell eljárniok. 1089. (1678.) .\láírás

beíveli: .Mebmed né\jeg\e, — a jól órzóll líudán.

Ilállapon bélyegnyomaUi pecsét s kóvelkez egykorú

magyar jegyzel : „.Anno 1678. .\z barangli feli kölesrl

való Czédula Szke János adószed biróságában.'*

Török eredeti a kechkemétl reform, egj'báz levéltárábaa.

19.

1678. Engedély a leégett teiu^loni egy régi loltozatdtiak

ItSZedetéséhUz.

Ezen iral oka ez: .\ budai kincstár alá es KecskeDiét

Nürosában néhány ház, a teni|)lomokkal egvüU leégett. Mi-

ulán különben életveszéllyel járna a lem|)lom i*s szomszé-

dos házak újra építése , azért esedeznek , hogy szabad

legyen a templom belsejében egy már régi bollozalol le-

szedniök. Erre ezennel megadatik az engedély , azért ket
senki se háborgassa. 10^59. (167*?.) Aláirva: a jól r-
zött Dudán.

Ilállapon bélycgnyoiiialu [tecsél s egykorú következ

magyar jegyzel: ,,.\z kü llakás bontásáról \alü Lesel.'*

Török eredeti a kccskcini. ti refomi. egj'ház le\cltáráb;ui.
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20.

1678. A kecskeméti róm. cath. község , a városban dulako'

dott éhség , döghalál s tzvész miatt elégtelennek vallván ma-

gát a leégett templom, klastrom és oskola fölépítésére , örökö-

sen átadja ezeket a sz. Ferenc rendi szerzetes atyáknak , hogy

azokat fölépítvén , bírják, míg közülök csak egy is megmarad

az országban.

Én Deák Pál Kecskéméül Varasának F Birája, és a

Katolika hit több Tanácsbeli Esküdtek , külenössen pedig

nemes Palai András, Szentkirályi Pál, Tóth György, Bene

Lukács, Nagy János, Herczegh Mihály és István, Pulyai

István, Szabó Lrincz, Szabó Máté, Borbola András,

Komlósi Ambrus, Markó Ferencz, Kovács István és Mik-

lós, Császár Gergely, Varga Miklós, Szabó Bertalan és

Bálint, Csizmadia Gergely, Kovács Pál, Vida István, Tóth

Mihály , Kovács Gergely , Olá István , Demeter Márton

,

Benk Mátyás. Vallyuk e jelen való Levelünknek erejével,

adván tudtára minden Legfbb méltóságú. Nagyságos, F-
tisztelend, Tekintetes, Méltóságos, Nagyon tisztelend,

Fnemes, Vitéz, úgy Egyházi mini Világi akármelly álla-

potú , rend , becsület , tisztség , és fbb hivalalú
, jó

akaratú, és mindenkor kegyes. Urainknak, hogy tudniillik

mi nyomorúságokkal egynéhány elfolyt esztendkig környl

vétetve lévén , nem egyedül mi fellyebb nevezettek
, gyü-

lekeztünk egy bizonyos helyre , de az egész elnyomorodott

Község is elttünk viselvén

Elsben is, hogy amaz iszonyú, rajtunk állal ment Éhség-

tl keservessen lenyomatlaltunk , úgy hogy annak terhel

nagy volta miatt, sok meg holt emberek el is teniettelnén(!k.

Másodszor, hogy azon Éhségnek nyomában mindgyárásl

lép siralmas l'cslis, annyival is inkább olly nyomorúság-

ban jultasztolt ismét, hogy életben is köznlüid; kevesen

maradnának. Ellogylunk.

Ilarniadiliát ama (ílvisíílhetetlen, és nálunk elfelejlh(ítet-

len Egí'st. Ez állal nagyobb része a Varasnak , a Teniplo
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iiiok , a Tís/tek'iul I*. Iraiiriscaiiusokiiíik lakó lu'lNck,

llcsidi'iil/iájok , a^ Iskola, U'llu'ssc^^'l iiiiiulen l'urainen-

loiiiok ^\ás/ossai) iiaiiitíNá tctcKck ; ('^)e(liil a T('iii|ilornnak

kolali , az is iia^Nolili rrs/ciil lóidig' roiiiolxa, és pus/luKa

inarailxaii. A/crl ciiiivi ^)utrelmck küzou , nem lévén az

íjiiltsit' seiniiii ('s/kd/íiiik , Tis/trlciid 1». Fraiiciscaiiusok-

lioz, l\.iiik(>\ics Ainbni.siioz , iidvozitötik Provinciája (^uslo-

sáliüz, és Kulcsár Ger^'elyhcz, Kccskcméli IVaesidonsIicz,

azon kiviil Konstantini Lukácsiiuz , Szegedi (ivardián)lioz

folNaiiiodlnnk (ne lalán a tncjíinaradotl Lelkek Islenes Ta-

nítás nelknl lia|^\al(assanak , nii\el annak elüKe is Tiszte-

lend Páter Franciseanusok lelki oktatásával éllinik) liugy

éjiilsék a Teni|doinol , Hesidenlziát , Iskolát, a niayok ala-

niisnájokliol. IK'l\lie liaj^yván teiiát a mi kérésünket az

elébb mondott Atyák, é|)iteni to<i;ják tövibul mind azokat,

a mik meg églek, és lellyetib neveztettek; mi pedig csak

táliól és mészbl Ígérjük valami segítségünket.

Mire nézve, Isten kegyességébl, látván ezen Tiszte-

lend Páter Franciscanusoknak, és elöltök lévknek, mi

hozzánk, igaz Katolikus Keresztényekhez, a Török iga alatt

is mulaloll buzgó szereleteket, tulajdon indulalunkbül , és

szívességünkbl, mi elstl fogva utolsóig, st maradékink

is, a Templomot, líesidenlziát , Iskolát által adgyuk örö-

kössen, (*s megválloztalhallanúi Sz. Ferencz Atyánk Szerze-

tének; áldással bírják, és Istennek nagyobb dicsségére gya-

rapítsák, valameddig csak egy is marad Tisztelend P. Fran-

ciseanusok kózúi Magyarországban. Melly dolognak nagyobb

igazságára, mind az Varasnak, mind az Fkklesiának közön-

séges él pecséttyével megersíttetett Levelünket adtuk Kecs-

keméten stb. 1678. Szent András Havának 5. napján.

Ljitin szövepü eredeti után magj-ar fordításban közli Blahó Vinczc.

VIIl. sz. a. 3G. laiKtn.

1079. Gróf Kohári htván Kecskemét földesura , atyailag

inti n kecifkemétieket , tanácsolván nekiek: hogy jövre )ntn-
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den mszdlkodás mellzése tekintetébl , az eddig egy kerités-

ben volt temjylomokat- különítsék el, s a kálvinistákét más

alkalmas helyen építtessék fel.

Áldgyon Isten sok jókkal benneteket ! Parancsolatom

szerint hozzám felküldött Embereiteknek akaratomat és

szándékomat megjelentettem , hogy tudni illik az Városnak

megmaradását örülvén , kivánnám szép edgyességben s

edgymással való értelemben meg maradáslokat; st holmi

alkalmatlanságokra s követközhet egyenetlenségekre, hogy

még semmi méltó ok se maradgyon fent, .volnék azon;

akarnám azért ha ezen írásomat olly jó értelemmel ven-

nélek [s ^ismernétek , az melly jó szándékkal s tsendcs

megmaradástokat kívánó igyekezettel írom, s adom éltök-

ben. Tudni való dolog, az Pápista és Kálvinista rend köz-

zíil némellyeknek nyughatatlan elméjekre s tett cselekede-

tekre nézve , ha az közönséges igasságot szeret, s az

Városnak szép edgyességét s megmaradását vigyázó becsü-

letes mind két renden lév emberek nem kormányozták

volna a dolgokat, gyakorta nem kevés egyenetlenség s

alkalmatlanságok következhetnek vala, legkiváliképpcn az

két Templomnak egy kerítésben léte miatt; most már az

égés által látogatván Isten az Városi, s mind a két edgy-

házak porrá égvén, ügy itélöm, sok köveikezliet egye-

netlenségeknek alkalmatossága gátolódik s füstben mégyen,

ha hogy rnind két résznek nagyobb és jobb s illendbb

alkalmatosságával éppülhetnek meg az szentcdgyházak, a

min! hogy sem edgy sem más félnek nem akarván prac-

jwdiciiuuját
,

jár ott elmém, az Kálvinisla K(lgyh;iznak és

keril(''sének edgy olly alkalmatos helyét lalállyálok fel, az

hol aimyi darabon ('•ppílliclné fel az Kiilvinisla lü-elesia

maga Kdgyházát , az mennyi helyen vagyon kerítésével

cdgvüll az P;i|iis|a 'l'cniploin , az ininc'nn'i IVivilcgiummal

bírla pcniglcn az l'A'c.icsia ckkoi^iiglan <»szve ('gcll l'jlgy-

liázál, azon Privilégiummal szabadsággal légyen az az njjoiil;!

('p|iíleiid l''-(l;-;\h;i/. is, mind keríl(':s(''vel edgyüK ; mivel

iiiiiil ir;im, elibcn eg\ehel senmiil nem n<''zek , esup;in
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iliiiiil kel Icliifk ii.i^>«)ttlt alkuliiiulüss.i^ül s iiciradüiiildbb

«tl|iycsíit'm'»t ; aknrv jii : sem odpy sem más n'szrl edgy

k»'rilé>ltrii Ui\;ilil» >al«'» járás iiiiati , (»llNk(»r lrlóiil, s jöxni-

ilúljea kuM'lkitilicl ej;\eiit'lliiist'^ cs \iss/ü\uuásuk alkal-

ma(ussá(;a ne lehessen, es mini fell^ebb íním, lúvuzla-

tod^u'k. Ki iráni fel jult Knibersé(;es Kniber AtNátokliai

eltt s/óval is vilá^^ositotlain ine^ irt szándékiMnat , int-

vén mind kct renden \aUikal, sem ii};y mint I'á|iisták,

sem iniul kálvinisták, hanem mint Várus javára, meg ma-

radására, joxendúbéli aikajmaliaiisái^uknak eltávoztatására

ij;\ek»'/ Iteonlrlrs erieimes Kmbtrek, az e<;ész Tanácsol

Informáilvak, s élvéu az Tanácsnak Tanácsával is, iuléz-

zek s alkalmazlasvak meg irt akaratom s mind kct rend-

nek na^uibb alkalmatossága szerint az dolgot, mindenek-

kel elhitetvén, 6em edgy sem más félnek rövidsége gon-

dolatban sincs , hanem inkább mind kél rendnek praeju-

diciumja nélkül nagyobb s által látható alkalmatossága, és

az ekkori edgvességnek ezen úttal s móddal való meg
ersilése minden ig\ ékezetem és szándékom. Mellvel lia

hogy jóvá nem liagNnálok (kit nem reménlheiek) s ma-

gatoknak s megmaradáslokuak is szép egNcnlü értelemben

s edgyességbeu léiéi nem örlilek. Isten s Világ elótl oka

ne legyek , ha mi alkalmatlanság követi az egész Városi.

Azonban hogy az Pápisták vagy Kálvinisták edgymással ez

iránt szóbeli versengésre ne merészellNenek lakadni, paran-

csolom ezer Araoy birság alatt , mind egy , míud más

renden lévk edgymással ne versengjenek, vagy edgvmás

ellen való fen \ égeted tze>ekU*l ne lég\enek, Kuruczol s Törö-

kül akár ki is úgy említsen vagy fordítson eló ezen do-

logban, fejével s jószágáxai f<»g íizelni. l'gy hiszen) mind

az által uem lészen, sem találkozik olly ertetlen ember

közziiletek, az ki az meg irt okokra nézve egyenl érte-

lemmel az közönséges edgyességet , meg irt szándékom

,

s tellyes tehetsége szerint, ne kívánnya, s annak \ég!ien

vitelében ne fáradozzon. Kzzel Isten veletek. Oalum in

arcé Szithnva Die 13 a Januarii Anno Ü. 1679. Földes

I rátok Kollár) Utvan inp.
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Egykorú példány a kecskeméti reform, egyház levéltárában ; de

nem eredeti , mert ekkor Kohárynak jobb keze még ép volt , az aláírás

még sem sajátja.

22.

1679. Engedély a leégett kálvinista templom fölépithe-

tésére.

Jelen irat oka ez: A budai kincstár alá tartozó Kecs-

kemét városbeli kálvinista felekezethez tartozó hitetlen

jobbágyok temploma le égvén, falai is össze omlottak.

Ezért most ugyanazon helyen kfalakkal akarják templomu-

kat fölépíteni, s arra engedélyt kérnek; a mi — budai vár-

parancsnok Ibrahim basa méltósága parancsának értelmé-

ben részünkrl ezennel meg is adatik. A szubasik ebben

ket ne gátolják. 1090. (1679.) Aláírva: Müszli budai def-

terdár. — (A hátlapon bélyeg nyomatú pecsét).

Török eredeti a kecskeméti reform, egyház levéltárában.

23.

1679. Gróf Kohdri István füleki várkapitány s Kecske-

mét város földesura ünnepélyesen megersíti az itteni Pápis-

ták s Kálvinisták között a templom építés iránt kelt egyessé-

get, minélfogva a leégett régi templom a Pápistáknak enged-

tetvén, a Kálvinisták által újonnan építend templom helye a

Városi község által kisajátítandó lett, s a régi templom kke-

rítésének hasonfdényi kerítést az iij temptlomhoz a Pápisták

köteleztettek megkészíttetni a Kálvinisták részére.

Koliáry islvfui az l"'ölség(>s liiuuai (Vis/.ár, Német,

Magyar, és (isch clc. ()rs/,;igok koronás Királlyának Kíileki

IVaosidinmának Kkapilánnya , Kccskiínu't V;ir()ss;iiiak l'öl

des Ura. V.i pecsélrs Icvclrm .illal KrcskíMiullii HiníKn.iK,
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TaiiJ(Nii:)k , i^s lakosok ii:ik iiiiiui közoséc^MSen akarám rrlés-

Ickrc a«inoii) : Iio^n iiiinckiitáiina Kcokeiiu'l Vároüsábaii

Islcniit'k (Ml s/('ii( U'lsi-^i'iick l.ílo^ato ostora állal niiinl a/.

IMfiisla , s iiiiiid |)(iii^lcii M Kal\iiii>ta ii^\ait c^y kcnlc.sbi'u

lív Tcinploinok ine{{ é^li'iu'k \oliia, incIlMkiH'k c^xinás

iiielli'U Il'\ú kinél >aló vullok inialt sokszuriliaii suk alkal-

matlanságok estetlek: Az IMpista cs Kál\iiiista rend az

s/é|» t'«liljijí\ess('j;nek örilKéii, az kél leiiiploiiinak e^y keri-

li'shen való !((*> tiiiatl származott s származható e^^yenot-

Iciisi'^eknek ellavozlalássára , valhíslicli niiiiilrnnrni i^m'iIuI-

Sí'^nek s ii veszt viszalkodásukiiak nyakal akar\ái) sza-

kasztani, jüvendúliéli békességes e^^yüll való lakásra s meg-

maradásra m'Z\e közünséj;es ej;\enlo érlelenimel mej; ed-

gyezlenek azon, s lé-ptenek arra: lio^y az moslani (izin-

lerení ej;észlen , az KaUiiiisla TcMnploin helyével ejíyíiU ma-

radván az Pápistáknak, az Pápista szent Kgyház mellett ez

elútli helyen és kerilésben az Ká!\inisla Templom ne épít-

tessék, hanem más alkalmatos helyen annyi szélesséyi'i s

hosszassájiú Templom ('S (^ziulerem hely engedtessék az

KáKiiiisiáknak töhh alább meg írl condíliok alatt, b'-gyen

annak leléjiilése olly szabadsággal és privilégiummal , az

mellyel az öszve égett Templomok voll s birallalotl. Az

mennyi munkát s építést tészen pedig az Pápisták kezek-

nél maradi (Izinlerem keríléssének hason fele, az jó békes-

ségre és meg edgyezésre nézve annyi munkát a/oknak épí-

tend czinteremjen tartozzanak az Pápisták tenni , ad-

aequálni, s véghez vii.ni. Melly edgymás között \aló meg

edgyezéssekel ebunben terjeszt\én, en is egyenl értelem-

mel közönséges meg maradássokra czélozó dicsiretes vége-

zésseket ez levelem állal helyben hagyom, conlirmállom

,

ratilie^llom , es legitimálom, s Kdgyikkel ügy mint az má-

sikkal az igazság közönséges lévén: hogy az Káhinisla renti

Kecskeméth Várossában az Templom helyi Császár Ger-

gelly boltjaiul s az Prediealorok házaitól fogvásl az Váios

Pinczéjeig \alö helyt s luldel ellógblhassa , állam engedel-

met és szabadságot, úgy hogy az megírt helyen az kálvi

nista Tem|dom s annak kerítéssé mind szeles^égé^e s mind
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hosszaságára az Pápisták Temploma és Czinteremje helyé-

hez adaequáltassék , s annyi nagysága légyen: Az raelly

helyen az kiknek holtyok , házok , és egyéb épülettyek

volna, parancsolom ezer tallér birság alatt, az Tanács meg

böcsülvén az épüUetet, az bocs szerént való árrát íizessék

meg az Város közönséges javaibúi , és azon embereknek

mutassanak az Városban annyi helyet kinek kinek hogy ha-

sonló épületet tehessenek. Ugyan az föllyebb említett ezer

tallér birság alatt parancsolom az Pápistáknak , az Kálvinis-

ták Czintereme kerítéssén az végezés szerint reájok esend

munkának végbevitelét. Továbbá ugyan azon ezer tallér bir-

ság alatt parancsolom , senki ezen dologban keresztül állani

ne merészeilyen, mert az ollyan közönséges jónak bonto-

gatója minden kegyelem s személly válogatás nélkül má-

soknak példájára is meg fog büntettetni, ki ki azért az

fellyeb deciaráit közönséges egyenl értelemmel tött meg
edgyezést, maga részérl ezer arany birság alatt meg állya,

és fogyatkozás nélkül megtartsa, hogy így az egy értelem

s békességes lakássokért (mely mind Isten s mind embe-

rek eltt kedves és dicséretes) várhassák mindnyájan Isten-

nek áldását, az Varasnak épllését, magok csendességét s

gyarapodássát. Dátum in Praesidio Fülckiensi die 21. men-

sis Augusti Anno 1679. Koháry István mp. (Pecsét).

Eredeti a kecsméti reform, egj'ház levéltárában.

24.

1679. A kecskeméti Pápisták és Kálvinisták között , Ves-

selényi Pál földes urok közbejöttével keletkezett sajdtnágos

o(jiiezsé(j , a Templom, és a vallási felekezetek szertartás<(lk

(jyfikurhtln iránt.

.Mi Kccslvcmcih Viirossának ]\ípi.sla és reíoniala rdli-

f^ion b'NÖ l.ak(»ssi közönsf'gcssen , mind kíH rés/.ri adgyiik

(iidlára tiiindcMcknck , a/, kiknek illik: mostaniaknak és

kövclk(;/.('ndiílvnrk
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llog) Uleii llrlU'liltúl rl r^\i'n iniiid .u ki*l r«->/rl

\alú SxeiU K^yházaiiik, Mi'lló&.i^os lladadi Ves&elénj Vá\

k»*}jN«'lmes t's ön»kös l niiik c Na^wá^a ni^e«lrlnM'ltl az

ri'iurniala rt>li>!Íoit IcNkiifk más Iu'Im'ii kt'll«'l\<''ii S/.«'iii

Kg\liá/.a( i-|>iU'iii, U'ttunk iiiiimI át kél rrhírl iiia^Miiik ko/(*tl

ill\cii (loiilraclusl : \i Praoílicalorok ró Ki'gyolinek liá/áii

fflnll , ar lioldll a ri'f<»rmaliisok Innjiloma IsU'ii sejiilsó^é-

liól ív'^ opiUiiii , luÍM'l a/, i'lölibcíii (i/iiilt'rciiinck k«')k('ri-

löséiu'k liasdii rdo :\i relorinalusoké lévén, inclly a/. Un
állal (S(>|( iiKislaiii szoinoni >álto/ámiak aikalinatossá^'ával,

az S/»'iit l'^yhuzakiKik lii'lyvL'l t'^xiiU az l'ápisla Iclfkiitk

ha^xaltaloll; larluzuiik mi Pápista xallásuii lévük azon ku-

kenle»lu'Z miiuk'iiképpcti liasoiiló, minü szélességével s

liosszasá^ával niejí ejjjjivez darab k fali az mejí írl lieUen

epilend reíürmaUisok Temploma kerilésében épileni , melxre

Ígérjük , külelezznk is magunkat illy (londitiükval

KIször liojiy ezen ilulgol mi l'ápisla vallásuii Irxúk

egyedül az mi Kegyelmes és örökös Földes urunk e Nagy-

sága grjliájának agnoscálván, ezzel az reformala religiuii

lév A lyaliakon p r a e v a I e á I n i nem akarunk, magunk-
nak semmi prioritási, praejud íciumot , se most,
s e j ö v e n d h e n nem v e n d i c á I u n k , hogy az Isteni tisz-

teletnek folyása , evereiliuma , mind kél részrl , mint ez

ideig ennek elülte minden rendtartásokban, (Izikkelyekben

megtarlaloti , ügy ez utánís egy mástul szabadságban, meg-

bánlódás nélkül larlassék, és engedtessék, cs,lia valaha

valamellyik fél megbán tat n ék , háborgattatnék,

a má^ik fél tartozzék mellette assislálni, és ol-

talmazni, az alább meg irt büntetés alatt.

Másíwlszor hogy ezen mostani contratlusuukat egyik

részri'd is, sem mostaniak, sem maradékink mmuuií szín és

praetevtus alatt, sem paranc>»olalbül , sem semmi úton mó-

don ne violálhassuk, és meg ne változtathassuk. Az mely-

lyik ré>z |iedig akar mi gondolbaió ülon , módon , szín

,

és [iraelextus alatt is ezen (.onlrJc(u>uiikat xiitláiná, avagy

emiek m perpetuum nem annuálna , az a violans fél, az

másik részrni xigore sallem l*raesentium , köz ülök való
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két ember életének elfogyásával, és azon kivl
két ezer Aranynak vinculumával büntettethes-

senek meg, ha pedig ez a ránt Törökhöz s akár

kihez is confugiálnának, duplumon, ugy mint

négy ember halálán, és négy ezer Arany fizetes-

sen Convincá Itassanak, mellyel az már meg említett

méltóságos Iladadi Yesselénj Pál Kegyelmes és örökös Föl-

des Urunk, avagy e Nagysága méltóságos maradékja, ugyan

ezen Conlraclusunknak vigorával rajiunk seorsive et singil-

lalim exequállalhassa propria vi el aulhorilale. Mely dolog-

nak nagyobb bizonyságára , és örökös Állandóságára , ers-

ségére , adtuk mind az két részri az felI meg írt Város

Lakossi ez Conlractualis Levelünket. Praesenlibus perleclis

exhibenti restitutis. Dátum in Kecskeméth Prima die No-

vembris Anno Millesimo Sexcentesimo Sepluagesimo nono.

(Város pecsété) lidem qui supra.

A kecskeméti refoiin. egyház levéltárában létez eredetirl.

25.

1680. Gróf Kolidri István 'parancslevele a kecskemétiek-

hez, melyben meghagyja: hogy miután a templomok iránt a

két vallásfelekezet dicséretesen megegyezett , s azt részben már

foganatosították is , — ötezer arany birság alatt az egyességet

mindenik fél szentül megtartsa; sot hogy az egyesség megsze-

gésére ok és alkalom se légyen, ugyancsak ötezer arany birság

alatt parancsolja : hogy ezen parancsa vételétl számítandó

háromszor tizenöt nap elteltéig a Pápista templom czinteremé-

b'ól a Kálvinisták végképpen kiköltözzenek , és maguk templo-

ma s czintereme építéséhez hozzá kezdjenek.

.Miiilliogy Kccskcniélli Várossában lakos l*ápislaság, és

Kálvinislaság 'ríMUplomikiiak egy O.iiileríMnben és kerílés-

licn b'vö voltok niiall való egyenetlenségek és veszekedé-

sek Illán, az eliinill KiTO-ik esztendben közönök löll s
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dömben egyonl iTlclemrnol praestMiláll , és pecsólfiii ublt

e\traliált szi'p egyessé^' lu'k s békességes együtt való lakás-

nak roihlil azon Varasnak mind kél valláson lé\ lakosi

orülNcn, a/t usn is riilioiaini akarván, mind a/. Torok

eltt s miiui peniglen más akadált tenni kívánók eltt elvé-

gezték, végliez is vitték, lio^y azun kOzótiók lóit jó e^yes-

ség , és békesség, mind az mostaniaknak i-ltekben, s mind

peniglen jövendbeli maradékjoknak perpelnis sení|)er tem-

porilius idejükben annyival inkább szentebbül megtartassék

;

st bogy azon jo egyesség és elTectusban vett szent békes-

ség körül mind ket részrl sok íáratsággal végliez vitt

iiiunkajok mindeneknél tudva, és nyilván való légyen, az

oll \alo KáUinisla rend, ngyan az ott lakos Pápista biten

k'vukti az kaUinisla Tem|tloin (Izinterenije leiének épités-

seért (kivel azou Pápista rend az egvmás között ltt s

pecsétes levelem által költ végezés szerént tartozott volna)

két ezer ezüst Tallérokat lel is vött , az mint ezeket elül-

tem azon két vallásbélieknek hozzám lélküldött köveltyek,

és embereik repraesentálták : nevezet szerént az mostani

ott való Fe Biró Sárközi István, Biró György, Totli (lyörgy.

Sárközi l*ál , Csaba János , Szke János , Demeter Marion

,

Csete Gergely. Mivel azért az jó békességnek tulajdona

annak állandóságában , és megmaradásában vagyon , s ilyen

szép békességnek véghez vitsége, hogy annak conditioi

vei in toló, vei in parte fogyatkozásban ne légyenek, prae-

judiciumol se szenvedgyenek; hanem hogy mindeneknél

közöltök félelemben légyen az iránt való háborúság esinálás.

Parancsolom öt ezer arany Hirság alatt, hogy mind azou

két vallásbeliek mind az elbbi végezést s mind peniglen

a/uláii köveikezeit s elliem modo praevio repraesenláll

usu roboraliol szentül megtartsák, az kiben ha valamelyik

xeszekedést avagy háborúságot indítana, az meg irt bün-

letést minden kegyelem és szeniely válogatás nélkül expe-

riálui fogja. Másodszor, mivel az mint felyebb is írva va-

gyon, az Kálvinista Templomnak, s azon Templom elb-

beui végezés szerint való nagyságú, és szélesség Czinte-

remének meg építlésében , és hozzá kezdésében immár

Ktcskcmél V. tört. 11. küU 17
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sehonnét is semminem impedimentumok , akadályok , és

sérelmek nincsen. Parancsolom sub poena annotata, hogy

a die exhibitionis praesentium computando intra terminum

ter quindenae, az Pápisták templomja Czinteremjéböl végs-

képpen kiköltözzenek , s magok Temploma s czinteremje

építéséhez hozzá kezdgyenek, másként az megírt bünte-

tésben esnek , s el sem kerülik ; Melly Parancsolatimrúl

és magok usu roborált contractusokrúi , s végezésekri

való repraesentatiojokrúi adtam ez pecsétes levelemet.

Dátum in Praesidio Fülekiensi Die 26. Mensis Januarii

Anno 1680. Kecskemélh Várossának földes Ura Koháry

István mp. (Pecsét.)

Eredeti a kecskeméti refoiin. egyház levéltárában.

26.

1680. A Seih vl iszlám (legfbb pap) válasza , a díván

által hozzá intézett kérdésre, a kecskeméti reform, templom

építtetése iránt.

Dicsség légyen a kegyelmes istennek a ki bennünket

az igazság útján vezérel.

A megfejtend kérdés ez : Ha egy , az iszlám városá-

tól távol es oly helységben, melynek lakosai álalában ke-

resztyén alattvalók, ezek templomot akarnak éj)ífeni, kell-c

ket abban akadályozni?

Felelet: Nem.

Aláírás: irta a szegény Ali.

Hátlapon egykorú következ magyar jegyzet: „Se isz-

lám Levele az Templom építésérll."

Török eredeti u ref'ürm. egyház levéltárában.
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lOSO, Stuitdni rendflet a budtii vtizlr jnUához » tittaui

kiitlihos, melylyel a kecskeméti rc/otin, új templom ój/ittetáie

engedélyeztetik.

(l V. Molniinmni nt!rji(jyf cí ctimnUa.J ')

Nagyon tiszlclt koriiián\firliii, nagyságos musír, a viljg-

nak öss/eiartoja , a nenizelok inl<'/.m«''nu'inek rlinU'ZJL'

,

ki a k/ü^vckc'l éles eszével rendezi s a m'-pek loiilüS

dolgait helyes néziével végezi, a ki a liinulaluni és jólét

épületét szervezi, a szerencse és felség osziopaii s/ilánlitja,

a leginagasli király (islon) különféle kegveivel lialiiiüzoll

vezírein — Ijuilai liasa! (ailali tegye (irökkévalóvá liirne\él).

— Ítélk s birJk példánya, jelességnek s ékes szólásnak

liányája , ludai Kádi ! (jelessége növekedjék).

Jelen császári magas névjegy érkeztéNcI Indlúl adatik:

hogy a kecskeméti hitetlenek szerencsés ndvaromhoz leve-

leket intéztek, melvekben — níiulán az ezen városban lakó

kálvinisták hijábavaló isteni lisztelete helyéül szolgált régi

temploma leégett s használiiatatlanná lett , — ezen feleke-

zet haszontalan szertartásai szerinti új temj)lom felépíthe-

lésére császári jóváhagN ásómért esedeznek. Ezt megelz-
leg már a Seikh ni iszlám (legfbb pap) elé terjesztetett

ezen kérdés: „ha egy iszlám híveill lakolt helyektl távol

es s egészben kereszt n én alattvalókból álló helvségben

ezek új temploníot akarnának éj)ití'ni, ebben szükseg-e ket

akaílályozni'í'' — A Seikh ni iszlám válasza ez vala: „Nem!"
— .Miután akarom , hogy az intézkedés e válasz értelmé-

ben történjék , — jelen parancsom érkeztével megvizsgáljá-

tok , hogy az érintett ügy nincs e ekkoráig lórvén\ úljan

elintézve, s ha nem volna, akkor végezzétek el, az igaz-

ságot s a Seikh ul iszlám fetvájál (válaszát) tartván sze-

melek eltl, melv ellen, valamint a torvenv és császári

') llainuKT 1! 1 szerint e névje^ben k-

Ultik : ,.S/. . . .iniucd kháu, Síuiltáu Ibra

tcs uiindcuk'jruii

17'
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parancsom ellen is véteni senkit se engedjelek. E melíet?

vigyázzatok, hogy ezen hitetlenek templomépítés színe alate

palánkot s várat ne építsenek, mert ez esetben a gondat-

lanság vétke titeket terhelvén , bnhdni fognátok. — Ezért

gondosak legyelek, és semmit a mi a Seikh ul iszlám

fetvájával s császári parancsommal ellenkezik , el ne köves-

setek. Ezl így értsétek meg s e magas jegynek hitelt adja-

tok. 1091. (1680.) a jól rzött líonslantinápolban.

Hátlapon következ egykorú jegyzet: ,,Ann0 1680. Az

gyzhetetlen Török Császár Levele az Kecskeméti Kálvinista

Templom építésérll. Kovács István hozta Mohácsi vall."

Török eredeti a reform, egyház levéltárában.

28.

1680. A templom iránti egyesség szerint tartozván a Pá-

pisták az új kálvinista templomot kerít kfalnak , vagy

czinterem kerítésének felét fölépíteni, e kötelezettségüket két

ezer tallér kész pénz fizetéssel megváltják , mirl a kálvinista

község ünnepélyes elismervényt ad.

Mi Kecskemélh Várassában lakozó Kálvinista renden

lév Keresztyének, mindeneknek valakik ez mi conlraclna-

lis levelünköl látlyák , olvassák , olvastatni hallyák , leg

elsben Istennek kegyelmit, és buzgó áldassál, és minde-

neknek illend szolgálatunkat. Es adgyuk érléssekre min-

iben Méllósságos, és T(!kinleles , s Nagjságos Uraknak,

viilakiknck illik, minden rendben, hivatalban, és nu'ltóság-

baii belyhezletelt Urainknak, mind mosl születetteknek,

és ez után szüldendknek. Hogy minckulánna az l'r Islcn

sze^'ény Varasunkat a/, crní-szt tííz által clpuszlilotla volna

,

kiben mind az k(M Templomok, az nudlyek egy (//.inle-

Kinben lévén, meg églenek volna, az Kálvinistáké Eábóí

leven épít(;lve, mind loldi;^ le(''gelt volna, annak nláuna

Tekintetes é-s iNag}ságo.s Koháry Islván Tnink O iNagyság;»
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Diiiul ü/ K.iKiiiislu s iniiKJ iii P.ipiNlu >j|l:islK*liek kozzúl

némrllu>ki't kozllnnk rclliívatuK volua, iiitcU üzt^p Ivsiv-

tlixH, s Tjiiúcsáv.il taiiKoit miiikrl arra, ii^'uiiinl Kálvi-

iii»laka(, hogy alitxtl a/. (!/iiilcn'inl>ól ki iiieiiiiuiiik , i's

iM.isiKl <*|ií(MÍnk Teiiiplomoí , a/, jó ln'kfssi'gnek , és rökké
inc^inaraiJaiKló etlgyssc^'iick inegiiiarada&ira , és az e<igy-

iii.i> ko^od (oriénlu'ló gM'iloUcjiiu'k , cs vfszt'kcdt'snek cllá-

No/lalávvira. Mi is sok^^or t'iiilMcU K;il\iiiÍNla reinl«'ii Icvök,

örülvén az jöveiMlóbéli békességnek és szép e<lg\ességnek,

t'ii^'iiirink az Nagysága s/ép iiilt'sséii«*k és Tanácsának

,

Inddluink arra , hugy az eltibi C/iiilert'nicl niind egés/.-

Icn 0(ia engeltnk az Pápista Uraiméknak , meg másulha-

tadaniil , és meg bihatatlaniíl , úgy hogy , ennek utánna

sem mi, sem a^ mi kveikezentló maradékink , azon he-

lu'rt, sem (izinlerimérl soha semmi |K»rl , ves/eke<lésl

,

(S tKÍboniságot nem imiituiik , sem maraih'kiuk ne indit-

has>anak, kiért nékünk az Pápista (Vaink adt.uuk az ma-

gok síjal ja>aikliol kél ezer Tallérokat, mellyel lel is vél-

tünk Kegyelmuklúl egészlen. Hogy pedig erussebb és

liitelessebb légveu ezen kötessünk, annak nag\obb bizony-

.sjgára adtuk ó kegyelmeknek, az Pápista valláson lé\

l rainknak ez Contraetus Levelüuköt , meg ersítvén mind

Kcelesiánk s mind Várossunk szokott ell pecsétivei , ngy

mint IJiró György, Nagy István, Kalocsa János, Sárközi

Pal , l^szlt) Deák, liiró János, Cseh (ixörgy. Krös Já-

nos, és az egész Ecclesiának Tagjai minxájan, hogy az IV

I>ten bennünket ezen szép békességben, és edg\ességben

orokke tartson meg. Ltt ez meg edg\ezes.sünk , és (.on-

tractüs adassunk 16so. esztendben Karácsony havának har-

fnadik napján (Pecsét helye -- Pecsét helye.)

A kdCükejuéti reform. t-gAha/ levéltáriban létOLÓ a gróf Koháiy

Lrtrán Jóasá^nak inspiH-tuni Dúl Mihály álul 17u2. évbiii hitt-lr»itt-tt

máiolitról , az ert^it-ti, uiiiit a következ levél rendeli, hihctoKt; a

grtoak küldetett meg
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1680. Gróf Kolidry István a kecskeméti kálvinista község

el'óljáróit kérdre vonandó, maga elibe idézte azért, liogy

jelentés s engedelem nélkül , st tilalma ellenére a török csá-

szárlioz folyamodtak a templom építés iránt; de a pápista

felekezet kérelmére nekiek megbocsát, parancsolván liogy az

egyességet mindkét fél megtartsa, mert különben nem csak

elbbi rendeletében kiszabott birságban maradnak , hanem a

függben hagyott kérdés , más szófogadatlanságokkal együtt

vizsgálat alá kerülendvén , ki-ki büntetését el nem kerüli.

Én Koháry István Kegyelmes Urunk e Fölsége Füleki

Praesidiuraának Feö Kapitánya s Kecskemét Várossának

Földes Ura etc. Adom értésekre az kiknek illili. Jóllehet

Kecskeméti! várossában lakos Kálvinista rendnek, az Török

Császár Portájára minden hírtéiel , s félelem nékül való

tilalmas követség instituálásáért, bizonyos terminust prae-

figáltam vala, hogy azon cselekedeteket törvényessen rcvi-

deáltassam. Mindazonáltal megtekintvén Páter Kecskemélhi

Gerárd Uramnak az Tiszteletes Franciscanus Páterek edgyik

Diflinitorának kérését, és az ott lakos Pápista hiten lévk-

nek eö kegyelme által elttem tett suplicalioj'okat, azon

dolognak revisioját s büntetését függben hagyván, a prae-

figált terminusnak cedáltam , és abban haltam , indíttatván

arra illyen okokra való nézve. Elsben. Minthogy conslál

elttem az, hogy azon követség csupán csak Templomok

építésének coníirmatioja , és annak állandó volta miatt in-

stiluállatolt, a inelly Templomot jó tetczésembl, egymás

közöli való jó békességre, és edgyességre nézve keztek

éj)íteni , nyakát szakasztván az régi gyllölségnek , és vesze-

kedésnek, az Pápista Czinterembííl való ki költözésekkel.

Másodszor. Hogy ne talánlán azon Kálvinisla rend az olt

lakos Pápista hiten lévk ellen néminem gjulölségrcí

,

cgymá<í közölt való idegenségre okot ne vehessen, liogy

azért ez is lollállassék , az kö/.öllök köll Conlraclusok in

onmibu-: puiiclis cl clnusiilis nicglailassanak , s azoknak con-
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ililioi eíTocUiáltassanalv , :i/ iiiosUiiii l<*r\i'iiMK'k jllalain tu^-

(•beii való liag\ú(»jt ez is ücgili. HarniadN/or. IIo^'\ iiníI-

váliliaii elhilessók inn^okkat, lio^v ;iiiiiak i-lóuc tnc^' iiioii-

(loK s£a\aiin, és jcIrnIcU akaratuin s/oróitt , az o(l lakus

KáKiiiisla rt'iulckiiek scriiiiiíiu'm li:il>orga(ialdsá( sem Livá-

iiuin , sem akarom: s| inkalili lio^y a/oii Vár<i>liúl iiiin-

clen veszekedések kilorültessfiiek , és e^jiymás k<»/(»ll val«)

gylölségeknck nyaka szakadtán, magoknak és az Város

i)('|u'iiek ^yarnftodásával s ine^iiiaradás;ivai e^ycssek, és

hekessek le^Neuck, a mint ezen Írásomnak deílaralioját az

kc/.ekiiel lév C/ontraelUNokliúl is vilá^ossan me^ érthetik.

Kzen el('^ számlált okok f^e^^itvén endilelt Páter úr kéré-

sét, és az ott vah'i Pápistáknak »'<"• kej;\elme által lön

supplicatiojokat , e/en íéllyeltit deciaráit dolyot, nti praeniis-

sum est, fuggtüben hadiam. Ks minthogy az meg Irt kál-

vinista rend az Pápistákkal vnh) meg egyezésre nézve az

kzótlük költ (iontraclnsoknak erejével, az Pápista hiten

lévklnl az Kálvinista (^zinlenMn leiének építéséért két ezer

Tallér summa péuzl felveti , Parancsulom az ('.onlraelusok-

ban meg irt bírság alatt, hogy ez iráni mind kél részri

Teslimonialis levelek kellyenek, a l*ápisla hiten lévük super

erogalis az Kálvinistáknak , az Kálvinista rend penig super

perceplis az Pá|iisiáknak , expciliálván , s adván párját mind

keltnek kezemhez kuldgyék, Kvemplárt pedig mind kel

rész tartson magánál
, jövendbéli homálynak eltávoztatá-

sára nézve. Ha pediglen az nieg írl Contraclusok és ezen

parancsolatom ellen cselekedni comperiállatnak esak leg-

kisebben is, nemcsak a/ (iontractusukban meg irt bünte-

tésben esnek , hanem ezen ÍTiggben hagyott dolog is több

szófogadatlanságokkal t'gvnlt, s nem más kölönd*en el
lordulván, kiki csrlckedriiiu-k szemclly válogatás s kegye-

lem nélkül érdemlett bniiletésél el nem kerüli. Mellynll

adtam ezen pecsétes Levelemet. l>alnm in Praesídio Kule-

kieosi díe noná mensis Decembris Anno lühO. Koháry Ist-

ván mp. Pecsét.

A kccskeiucti reform, kx. <>t:)'ltix le\-éltáráljaii létt-rn i-ntletirol.
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30.

1681. A hudai díván tárgyalási jegyzökönyve , MuszU

efendi volt kincstárnok ellen a Kecskemétiek által a temjplom

építés iránt ellene föladott panasz felöl.

A dicsséges nagy islen szolgája Abdulbáki Kadiasz-

ker Buda városában , bocsáttassanak meg bnei, (pecsét.)

Ezen kiadvány oka ez: Császári javak közüli budai

törvénybatóság alá tartozó Kecskemét városa lakói közül

Biró Nagy János, Biró György, Király Istváo és mások,

a budai kincstár volt defterdárját, a példás jelesség MuszU

efendit a törvényszék eltt következen vádolták; az emlí-

tett városban lév templomunk ezeltt megégvén s telje-

sen basznavebetetlenné válván , folyamodtunk , hogy a he-

lyett Városunk területén más helyen építhessünk egy temp-

lomot. Midn már a Seikh ul iszlám fetvája s ennek értel-

mében a császári jóváhagyás is kezünk közt vala , az emlí-

tett defterdár ellen állván, igy szolt: „200 ezüst piasz-

ter építkezési díjt fizessetek, különben templomotokat leron-

tatom." — Mi ezen megilletdve kérdezénk, hogy igaz-é

ezen eladás, — mire kérdésünk végeztével az említett

defterdár mind az említett lakosok ijesztését, mind amaz

összeg követelését tagadta, s egyszersmind állította, hogy

neki ezen templom ügyben az illetkkel semmi baja sincs

s ezt monda: ,,ha ezek az említett templom dolgában valami

kárt szenvedtek volna
,

(zsarolás által) én azt ezennel ma-

gamra vállalom." — így állván a dolog, a nevezett város-

belieknek — hogy építkezésökre nézve szétromboláslól ne

kelljen tarlaniok — ezen biztosító iratot adtuk. 1092. (i680.)

aláírások egymás széllében: Hadzsi Ahmed szubasi.

Ilaszán aga bás csaus. Abubekr az rség kcthudája. Sze-

lim az arabok kcthudája. Abdallah dzscbedzsi aga. Musztafa

jancsár kelliuda. Musztafa az önkéntesek agája. A jól rzött

Budán.

Hátlapon következ egykorú magyar jegyzet: ,,Anno

1681. Mus/li Eílendi hitlevele, arról való, hogy soha többé
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i\i ktTskeméli Uy TemploiiK rt scliul si'ukil nem háborgal

ez inialt."

Töritk eredeti a kecakcmiUi reform, egyház levéltárában.

31.

JO'S'J. Iladzsi Alnnet efft-ndi budai kincstartó, bosszanko-

dik a Kecskevittiekre , hogy a Kálvinista temjjloju építése

felöli értekezletre hozzá sem izenetet, se megbizottatt nem
küldöttek.

Mi az hatalmas, Fényes, és Gyzhetellen Török Csá-

szárunknak tiszt viseli közül egyik, az tengeren innen

lév minden várainak f fizet Mestere, >»azur Hékje, lla-

czi Alimét eíl'endi, az ti uralok isten engedelméböl.

(bélyeg nyomatú török pecsét , és összesztt névaláírás).

Kecskeméti Birák emlékeztetek volt, hogy itt úri sze-

mélyem eltt voltatok, hogy az Kálvinista templom építése

és dolga fell embereket küldenétek hozzám, sem embe-

reteket láttam, sem üzeneteteket, nem tudom mi az oka,

li lássátok mit csináltok , ha akartok jüni jujelek az dulog

lell beszéllyetek velem , ha nem jöttök , emberemet ki

kCddöm az munkál láttatni, és ha csak egy niakulányit épí-

tettetek is megismeri emberem az új munkát, bizony ke-

ser lészen néktek az hír nekúi való építés, ha meg érünk

benne benneteket hogy építettetek , akkor ha az veremben

lesztek alkodnálok, de kés-süt ve , ') szinte az után én

is tudom mit cselekszem (praevisa miiius leriuut) jüjetek

hé tehát , ha minden jóban akartok kárvallás nekfil meg
maradni. Dalae Pestini 22. Julii .\nno Domini 16S2. idem

(jui supra. — Kivl: Kecskeméti liiráknak adassék nagy

hamarsággal.

') Székely köziuondáji.
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Eredetié , magyar nyelven írva , a kecskeméti reform, egyház levél-

tárában riztetik.

32.

1690. Szécsényi György esztergami érsek, katonai kar-

hatalommal fenyegeti a kecskeméti és körösi Kálvinistákat

,

liogy mivel önként engedelmeskedni nem akarnak, erhata-

lommal fogja kizni lelkészeiket , tanítóikat és deákjaikat.

íslen áldgyon meg benneteket. Kecskéméül és Körös

mind ketttöknek meg parancsoltam vala az el múlt esz-

tendöben , hogy mind az két helyrl ki mennyének a Pré-

dicatorok, Mesterek, és Korapánok, csakugyan nem lén

meg, de csakugyan meg lészen Isten által. Elég nyomo-

rultak vadtok ezen kívül is meg sanyarodott és kárvallott

Emberek , s naponként is eleget szenvedtek. Isten eltt is

én oka ne legyek a mi talál benneteket. Bánom és sajná-

lom hogy Kecskeméten a Pápisták is fognak szenvedni az

Cálvinisla eretnekek miatt; Krösön sok Ártatlanok a vesze-

delmes kemény fej rosszak miatt is. Átkozzatok ámbár,

de böcsülletemet meg keresem. Ezen kiviíl hogy közönsé-

gessen mind az két helyben szenvedtek, rabok lesznek a

kik ezeknek okai lesznek, Bizony nem volna arra últya

annak a Regimentnek s hadnak a ki Arra fog menni. Isten

Taroson meg benneteket. Dal. Viennae 15. Apr. 1690. Jó

akarótok Széchény György Esztergami Érsek. — KivI;
Adassék ez Levelem Kecskemétieknek és Körösieknek ha-

n)arsággal. Meg lássa az Kecskemélhi Biró vagy Esküit,

olt Kecskemcthen meg olvasván a Levelet, maga vigye

miiigyárl Krösre, mert ha különben lészen, nem esik jól

az számára.

I'tfykorú niásolat a kocskíMiiéti reform. ogyh:W. levéltárában ; a/ crc-

cb-fi biliclök'fí f(iltrrjc8/,fct(itt a császári udvari liadi Tanácshoz: mert

ugyanezen fönfcbb küzlött levél nicllctt, szinte ('{jykon'i niáHoIatban,

német én latin nyi'lvm, külön fvni, laláKafik az udvari liadi Tanács-

nak a budai, Hzct^fdi és Hzolnoki vár)).'n'.'in(rsnok(il(b<)z nirncszlcll |i:ii:in

erta, nn-lycit itt in:i((y:u'úl sziKSZcrinti furdllásiian közb'ik:
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Miiiuiii Kccski'mcl OS k»'>ri»s in»'/\árt)sok evaiijjirlicus

lakosai elóuuk ht'pauaszollák : lio^y az eszlcrnaiiii Krsck

iir az ó 1,1'lkósri'ikm'k , ONkolalaintdikiiak rs tanultuknak

t'liiio/tlilásúval e's i'Uzí'lcs/.lt'sofl , loNahlá kaloiiai karliala-

loni állali luc^károsilásukkal és ralisájjba viUMesükkel Ifii)**-

j;t'l«ulzv('n , ket háborgatni s frnlrliliiekre kénNszeritcni

kívánja, annál fogva az ilytón frlclnu-tos katonai végro-

liajiasnak idcjekoráni bflillásaíTi esedeztek. Minthogy azon-

ban a nevezett Érsek úr az enililett katonai karhalalum

Nc^til minket meg nem kercM'tt, ellenben Iraságoiinak a

mi megrendelésünk nelkíil annak kis/olgáltalására lialalma

nincsen: Ugyanazért rniságod a fent emlitcll Érsek urat,

s más akárkit, az ilyetén megkeresés végett hozzánk uta-

sítsa , senkinek [)edig a mi rendelésünk nélkül katonai kar-

hatahnal ne atljon. Kgyi-bbiránt sat. Bécsben Július II.

1690. Az udvari iiadi Tanácstol a budai, szegedi, és szol-

noki várparancsnokokhoz.

33.

1709. A kecskeméti rom. catholic^is Közstg a sz. Ferencz

SzerZfti / •
"

,^ inirí(jy luiUU idcjtn hlki nfi/nkat

kt'r, min: , . 'f szerzetesen kivíil töllltk tUmltnk.

Nagvon Tisztelend P. Provinciális, Szolgalaimknak kész

voltával köszönünk.

Krisztus. Békessége!

Mivel az Istennek haragja és ostora oly hatbalóssan

kiterjeszteteti feletlünk, és ezen különbféle ínségben lév

Városunk fele'tt, hogy nemcsak hadi dühösségekkel legu'ink

megkörnyékeztelve, lianem (mely meghalad minden n\o-

moni ' I) mind edilig ragadó betegségiül is napról

napi ,, iitaiuuk, nyomatlalunk, gyötöriehink. Igy hogy

(j mi mindenek felett megsiratni való) ezen Isten ostora

:d'jtt árvák, és njegfosztatotlak lenné-nk , nemcsak a váras
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béli fbb embereinkll, banem leikeinkre gondot visel

Pászlorinklól is, és vigyázó lelki Orvosainktól, ki vévén

két, még életben lév becsületes Atyát, Tisztelend Páter

Vicariust, és Gáspár Concionatorunkat. Minek eltte tehát

ezektl is megfosztassunk, és barom módra népünk lelki

orvos nélkül múllyék ki ez világból , arra nézve alázatosan

kérjük nagyon Tisztelend Atyaságodat méltóztassék hoz-

zánk segítséggel lenni, és a mi Lelki Atyáink minden

napi terhe könnyebbítésére egy becsületes lelki atyát ren-

delni, mivel a vének elfogytak a mi kapuinkról, és az

ifiak az énekesek seregébl. Úgy hogy a muzsikás Éneklk,

és tanító mesterek mindnyájan megholtak, az Úrban. Ha

pedig még az életben hagyatott, és érettünk éjjel nappal

munkálkodó becsületes Atyák is történetbl elvégzik élete-

ket, kéntelenílletünk más szerzetesekhez vagy tisztelend

Papokhoz folyamodni. Azért is alázatosan könyörgünk, mind

a népnek védelmezéseért, mind a Conventusunknak és

Monostorunknak megrzéseért, ne talán másoktúl elfoglal-

lassék, és a Conventnek egye-mássa elszéllesztessék, a

mint ez eltt is már történt a Tisztelend Yilági Papok-

kal, (mindazonáltal fttig igyekezünk védelmezni, és meg-

tartani Sz. Ferencz Atyánk Monostorát) hallgattassék meg

kérésünk, és segíttessünk e jelen való nyomorúságokban,

stb. — Mi is ezekkel maradunk oltalma alatt lév , igen

tisztel , legköielesb szolgái , a Katolicus renden lév pol-

gárok, Esküttek, és Birák. Kecskemét Varasában Sz. Jakab

havának 26. napján 1709.

Eredeti latin szövegbl fordítva közli Blalió Vinczc , sokszor emiitett

Egyházi beszéde függelékéül XII. sz. alatt, 41. lapon*
*

34.

1710. A kecskeméti rom. cath. egyJidz községe bizonyítja

szent Ferencz rendi szerzetes atyáknak irányukban s lelki-

pásztori kötelességeikben , legnagyobb veszélyek közt is elköve-

tett hil szolgálataikat.
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Mi Római Kü(liolik;i liid'i Kccskemi'li Ti'niploiiinak (luiid-

>isi'lj(' Ko\;i(S (iydrjíN , rs cskiidl TaiiáislicliL'k , iit'vc/.e-

U'scn Hodo András, Szülio János, (^orlia István, (ir»'^'(.'l)l>

S/.(*ntkirálNÍ János, Kerekes István, llaja^os János, Hedc

Müialy etc. ele. és löhl)! I'ájiista lakosok, ad^xuk endéke-

n-lü\ tudtára mindeneknek — lio^y mi a következend dol-

gokat rész szerint a mi ÍKddo^ emii-ke/clti Kleinklul vet-

tük, rész szerint pedi^ tulajdon tapas/.talásunkból tud^yuk,

n^'yminl : midn \\n-^ a Keres/lt'iiyekiick s/öniM'i ellens«'jíi',

a Torok, itt koridottiink leletté uralkodott volna, történt

a mi IMéUiniánknak lelki pás/tor nélkiil való üressége,

mellyet látván a mi Kleink , mivel illend helyeken, köte-

les tisztelettel, és alázatos kéréssel azon volnának, lio{,'y

lelki pásztort szerezzenek, níéj^is semmiképen nem nyer-

hettek ; azért magok közt tanácskozván , folyamodtak a

Jésus Társaságának nagyon tisztelend Atyáihoz, remé-lvén,

hogy Lelki Atyát kétség kivill nyernek, onnét mindazon-

által vigasztalás nélkül bocsájtatlak vissza. Azontúl pedig

hogy az ájtatos lelkek, annyi Kretnekek között, lelki Pász-

tor nélkül sokáig veszedelemben ne nyomorognának, járul-

tak a legszentebb ídvözítnk Provinciájában lév Szeralicus

szent Ferencz Szerzetéhez , — a melly is megértvén a mi

Kleinknek illend kéréséi , a lelkek szolgálattyára való buz-

góságlúl Ichuditlatván , ajánlotta magát, hogy — akar lelki

Atyákat küldeni, a mint is küldött; és onnét fogva azon

Atyák a mi Plébániánkon, mind e korig, az Esztergami

Krsekuek megegyez akaraltyából , hivségessen szolgáltak,

kiket noha mind Töröknek , mind Tatárnak kegyetlensége

velünk együtt felette szorongatott, mégis mindenkor velünk

állhatalossan megmaradtak. A többi közt egy (lyörgv nev
tisztelend Atya mit nem szenvedett a Tökölyi háborúban"?

a Residenliából kivonattatván , a Kurutzoklúl sokféleképpen

megcsúfollatotl; a lobbi közt egy nyereg nélkül való loia

kmszerittetell lehdni , és azokkal sok mérföldnyire lova-

golni : kit a mi Eleink sok költséggel és fáradsággal vál-

tottak vissza azok kezébl. Más tisztelend Atya, vezeték

névvel Lelkcsi , Rudának els megszállása után, a í'esti
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Törökökti megfogattatván , külömb-külömbféle módon sa-

nyargattatok , és hogy rabságra ne vitetnék, a mi Eleink-

tl hasonlóképpen sok fáradtság és fizetés által váltatott

meg. A mi idnkben pedig jól emlékezünk reá, hogy a

Tatárok szintén oly hatalmasságot vittenek végbe a tiszte-

lend Páter Franciscannsok Klastromán, valamint kivl a

Városbelieken, a Klastromnak egyet s mássát felprédálván,

a Pátereket pedig fejszékkel kergetvén, és hagyigálván.

Negyven esztendknek forgása alatt pedig ezen Váro-

sunkban három rendbéli ragadó betegség nagyon uralkod-

ván , minem terhet viseltének , hosszú volna el számlálni.

A többi között tisztelend öreg Páter Schutt Joakim, hogy

szabadabban szolgálhasson a Lelkeknek, második Pestis-

ben , a Klastromon kivl egy puszta Kápolnában lakott

,

hogy éjjel s nappal minden akadály nélkül, a hová magá-

val a szükség hozná , nyitott útja volna a betegekhez , és

oUy szorgalmatossan szolgált, hogy senki, hanem ha az

maga, vagy gondviselje restségeért, szent gyónás és lelki

vigasztalás nélkül e világbúi ki nem múlt. Ez eltt pedig

kilencz esztendvel, azt, hogy melly szívessen, híven, és

igazán segítették a Pestisben nyavalgó híveket azon Szent

Szerzetnek nyolcz fiai , kik közül hatan szóllíttaltak ki e

világból, elhagyván, azok közül csak keltt, most is ('lt,

úgymint tisztelend Páter Szentzi Gáspárt, és Spanik Sán-

dort, hozunk el; a kik is olly serényen, éjjel nappal

fáradtak a Lelkek köri , liogy csak egyre sem emlékezünk

annyi ezrek közül , hacsak tulajdon maguk , vagy vigyázók

gondatlanságából nem, ki szent gyónás, és lelkének meg-

vigasztaltatása nélkül, ez árnyék világbúi indult volna ki.

Egy szóval minden idben panasz nélkül, niind a szent-

ségekncik kiszolgáltalásálian , nund más istenes gyakorhísok-

ban , hségesen, igazán, és szorgalmatossan szolgállak,

most is sz()lg;ilnak, annyira, hogy nemcsaK valami fogyat-

kozás nem esnék, de még a nündcnnapi ájtatosság szün-

iclcn szaporodni is láttassék. — — Minek is nagyobb hite-

b'rc, <''s marad(''lvinknak end(''kezel(''n; — -- Levelünket

adtuN , Kecskeméti Lkkl(''si;inknak él pecs(';ltyével meg-



271

(TÚsilvc. ktíCsLeuióU'i) 12. iiu|ijáii itjt i-l liavúii;ik

1719 ben.

I-jTxlfti btin ttAvci;l»] uuntt^-ami fonllh-a közli Ulabó Viucx4' , \t/ivn

hoktWLiT ciulltctt ivybixl Im-mihIo fl)t;ifi-li^ki'ÍM-ii , IX. udui ulatt, 37-ik

Upou.

n.

Ijtai'- ós C('lil('\ (lek.

A) l\iis<ik.

35.

157. Stéged vérottiak török kézbe jutása után, az ttteiii

putztuldsból Kecskemétre költözött (Jtvös mesterek száttidra

Debreczen váróstul a kecskeméti tanács hiteles alakban átkéri

az ottani OtvosÖk czéhszabúlyait , viellyeket ufjyanazon kiad-

ványon , fölül a kecskeméti tanács, alul pedig Ali szuhasa

megersítvén , az Ötvös czéh használatába bocsátják.

Mü f Bíró Ágostou Albert, és esküitek Áj,'Oslon Pály

Veres Benedek, Vég János, Gyóni Miklós, és az több

l'olgárok Nagy Péter, Ágoston János, Szántó János, és

többen nagy sokak bizon\ságot teszünk róla, hogy az mi

belvünkben lév Ötvös mesterek jövéuek hozzánk, úgy

mint Ötvös Seboslin, Ötvös Benedek, és Olvös Imre, az

mi városunkban lakosok, konvorgének minekünk arról, hogy

k is akarnának magok közölt Czéhbeli tisztet szerezni,

njiképpen az királvnknak ideiben volt. .Vnnakoká-

ért mivel hogy mi ko/ollunk annak elülte soha nem vol-

tának Ötvös mesterek , az kiknek Czéhek volt volna : Mert

ezek az Ötvösök mikoron Szegeden laklanak volna olt volt

('zéhek, de Szegednek pusztulásában az Ötvösök-
nek liiindcn arliculusi elvesztenek. .Xnnakokáért

szabadossan künyörgötlenek , iiogy Döbröczönben az Bírák-

hoz mennének , és omítl az Ötvös mestereknek arliculuNt
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hoznának. Annakokáért nrii ez íellyl megnevezett ötvösö-

ket látván , az mi könyörg levelünket az mi városunknak

pecséti alatt az Döbröczöni Bírónak úgymint barátunknak

küldöttük ez dolog fell, és az Ötvös Czéhbeli mester

embereknek. Azok pedig az mi, és az mi Városunknak

könyörg levelire az miképpen az ötvösök az Szent Ki-

rályoknak ideiben régenten az Czéhben éltének és

élnek vala az articulusok szerint, ollyan articulust irattatta-

nak levélben. Mikoron pedig mi élnkben jöt volna az levél

,

hallván és megértvén azokat magyarázatok által , igen he-

lyesen teczék minekünk. Mi pedig az mi törvény szerint

való méllóságinkból , az mellyel élünk, ezt az ötvös mes-

tereknek törvényeket, tudni illik: Ötvös Sebestinnek, Ötvös

Benedeknek, és Ötvös Imrének az f Birótúl Bakocz Ist-

vántúl , és az egész tanácstúl , annak felette az Ötvös Czéh-

ben lév mester emberektl küldeltetvén , megersíttyük

és javailyuk. Az mely dolognak megersítésére ez mi meg-

ersíttetett levelünket az megnevezett Ötvös mestereknek

az mi varasunknak pecséti alatt adtuk és ajándékoztuk: Az

mely meg irot törvénnek rendi illyen. Költ Kecskeméten

Sz: Kereszt emelése után ötödnappal, tudni illik Szent

Mihály havának 18. napián. Anno a nato christo 15. 57.

Mindeneknek eltte az Ötvös mesterek esztendnkint

minden Szent György napban válaszszanak magok közül

Czé Mestert, és az kire az sors esik fel kellessék venni,

mellyet megcselekedvén az újonnan választatott Mester meg

csküdgyék, hogy az tehetsége szerint az Szegínnek és

Gazdagnak egyaránt igasságot szolgállat. Hogyha az Czé-

mcsternek választásának idein valamely az mester emberek

közül jelen nem akarna lenni , avagy jelen nem volna

,

bizonyos és törvény szerint való oka , avagy mentsége nem

lévén, mingyárást az ollyan mester egy forinlal büntettes-

sék. Ismét ha valamellyiknek az Ötvösök közííl valaki Ara-

nyat avagy Kzüslöl adand csinálni, és az az mester igéri

magát bizonyos napra, hogy azt az munkát avagy mvel
vé^licz viszi, és lia azt az rendelt napot állal h;igja , min-

gyárásl annak az cnibertiek ki nel<i az Aranyal avagy az
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EzüstOt ;ilt;i, l('^\<-ii li:i(:ilina irá , li(ig> az-félc inesUirt ci-

(álliajisa ax lörvfny te\ napra az ü (!zt'mt*sltTÍiu'k széki

cU'ÍIk'ii. Az Olvos iiu-skiTkiiok jkmIíjí ilció avay\ torvriiy

U'v iiapuk k'(;yoD a/ lietiuk in;ÍM>iiik najtja az keci. És

otl az Czémesler az tub meslerekkcl együtt lia(,'yuii annak

ti/i'nö((l napot , ós ha a/okon az (i/ointlüd napokon is el

niin vt'j;i'/ne az inixt'l, akkoron az (izcnieííler i^assáj-ol

szol^áhasson az omhornck az ki az Aran\al vagy tzüslüt

adta \ala. Hoyvlia pt'dij; az az Mester az Ai*an\at vajjy az

Ezüstöt szabad akjr.it(\a szerint kiveti, bat (jirával büntet-

tessek, niellviknek kél része az Czéniesteré, harmadik

része az ine^^bán tátott embernek en^^edtessék. Avagy üa

történet szerint elvesztette, níinjíyárási az emliernek az ki

az Araiivat \ag\ Ezü>lul adia, ann\i AranNat \ag\ Kziislül

kellessék birság nélkül vissza adni. Az Aranyat pedig vagy

Kzüslöt máson el ne változtassa, sem az megkészilelt mvet
el ne adgya , hogy az béliben mást esinálua , de annyiban

mennyiben az adó eniberrel meg alkutt az ö mnnkájaérl,

zálogba vetheti, míg az adó ember kiválthatlya, hogy tud-

nia illik az Ezüst adó embernek az ó tulajdon marhája

meglarlassék. Ismég ha valaki az mester emberek közül,

vagy azoknak hatalmok alatt levk közül adós valakinek,

NagN valakill pénzt ké-rl költsön, mingyárást hatalma legyen

az adó embernek valahol akarja, vagy az Varasnak birája

elli, vagy az Czé eltt mind egy forintig ölel megke-

resni, mert ez az dolog nem az Czéhre tartozik; Hanemha

az Mester en>berek ó magok közölt az Czére nézend és

tartozandó dolgok közé akarják számlálni, ming}árásl mind

egy forintig meg kereshessék. Ha pedig valamellyík fél az

(^zébeli sententiával meg nem elégednék , mingyárást hatal-

ma K'g\en reá, hogy az Város birája eleiben eilálhass:i.

Idéztetvén pedig valamely az mesterek közül az Város bi-

iája eleiben, az Biró eltt az panaszolkodó embernek akar-

uiel\ dologról tartozik felelni , és annakokáért az meLter

emberektl meg ne büntettessék. Ismég az Czéhmesler

minden tizenötöd napokon, sl valamennNÍszer és az mikor

akarja másod magá\al az mester embereknek mi\ekel meg-

Kcaiktmél v. tört. II. kot. 1 b
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látogassa , és ha valamellilvnél azok közül álnok és csalárd

mvet találand , raingyárást az az mester elsben négy lol

ezüstéi , másodszor fél Márkával , az az fél girával büntet-

tessék meg, harmadszor az mesterségétl foszlassék meg,

ezt hozzá tévén , hogy ha valakinek csalárd mívet csinált

volna, és attúl az jutalmat felvette volna, mingyárást tar-

tozzék jó mivel bélire állalni az eiöbbeni szegdése árát.

ísmég ha valaki oly eszközöket hoz be az Varasra, mellyek

az Ötvösöknek mhelyekhez és mívekhez tartozók , senki

az Ötvösök eltt nyereségnek okáért meg ne merje venni;

ha pedig ez rendelés ellen azt megcselekszi, az meg vett

marha az vev embertl Biró hatalmával elvétethessék, de

az ára letétettessék az vevnek. Hogyha penig valaki az

mester emberek közi efféle eszközöket vészen az több

mesterek híre nélkül, tartozzék az több mesterekkel köz-

leui , az kik azok nélkül szkölködnek. Ismég ha valaki az

mesteremberek közül valamelliknek lopott avagy csalárd mar-

hál vinne, semmiképpen tudván meg ne merje venni,

avagy el ne tilkollya, de tartozzék megjelenteni az Czéh

mesternek, és az Czéh mester az Yáros birájának, az ki

különben cselekedik megbüntettessék , és az mesterségbl

is kivettessék. Ha pedig az az ki oda vitte az lopott mar-

hát, elfutna, és azt elhadná, mingyárást annak az marhá-

nak egészlen egyik része az Czéjé, az másik az Yáros

birájáé légyen. Ismét ha valaki az mesterek közül más

mesternek szolgájának szolgálatnak reminsíge alatt pénzt

adna, avagy Inast elhitetné, egy mester asztallal büntet-

tessék. Ismét ha valamely az mesterek közül, más mes-

ternek mhelill az mívet avagy maga, avagy más állal

elhitetné, avagy tiszteletlen szókkal méltatlan valakinek mü-

vét gyalázná, mingyárást az az mester egy mester as/.lallal

megbüntettessék. Ismét ha valaki az szolgák köziíl az

Urát el akarja liadni, tizenötöd nappal annak elölte az 6

Urának tartozik megjelenteni, és az nu'vet, niellyct az

Ura akaraltyával felfogadott, mívellyc. Mindazonáltal az

Kzolgiik kilöllvé'ii az szolgálalyoknnk idejci , akaratlyok

ellrn az Urokhd cl ne kölclezttíssenek. Isniet ha valaki
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;íZ szüljük kuinl , a\ü^\ al inunkás (ársok k<»/ril Io|M!»Íjuu

(aláltatik, az szolba axa^'v a/ iiiuiikás lárs ezzel az biiüle-

(cssil ItiiiilrUosck iiK'^ , liu^N az iiilu'l\l(ól kixcUchsc'k

fs iiiiildruult lildo/tc^x'k , lio^\ Mtliul iic iiiimIIm-ssi'ii, ht
az ü urának iialaliiia logxeii reá, Iio^n lorveiiy szi-riiit

Iclakaszlalliassa. A/ Inas |u'(li<^ , és rajla iniiiiiNájaii az

Inasok minden irgalmasság nélkül liárum liárum ulesl lt'>

i;\cnek, e> az mnltelvbui ki zeltessék. isiuúl ha valaki az

szulgák közül, ava^y munkás társuk közül ismurellcii és

jövevény leszen, az ki nem itl tanulta volna az mestersé*

^et, es az me.ster remeket lel akarja valtam, tartozzék

u^\anull valamellik mülielxLen egy egész esztendeig mi-

xelni, lio;;\ niiuiien jániltorsága és erköltse inegprohaltas-

sanak , nie^adxan mindazáltal az szokott li-rit. Másod-

szor az mestereknek meg kell magát mutatni , bizonítaui

liogy jámbor neinzelbl való , és hogy jámbor helyen tanulta

az mesterséget , és az esztendeit kitöltötte. Aimak Telelte

az mesterségének jelét (|»ortioját) közönségessen mester

remekel csinállvou, tudniillik egy Pecsétel, 'j egy Arany

gulrl, abban egy drága kö>el löglalljon , eg\ közönséges

magában való l*oliárt maga kezével csinálljon , ezeket meg-

csinálván , és az mestereknek megmulatván , az az új mes-

ter ha az varasnak tagja közül valö nem leend , ming\á-

rást az varasnak birájának tartozik magát megmutatni , és

beadni. .\z mestereknek pedig egy (tollárral , az mint szok-

ták hini, beköszön pohárral, az az egy tál élekkel, egy

pecsenjével ! egy pint borral, és az mennvi kenyér elég-

séges leszen. .Annak felelte az Czéh ládájában lel gira ezüs-

töt tartozik adni. Az Kirónak pedig egy ezüst Pecsét nyo-

mó gxürót, ügxmidl két nehezék nyomót. Toxábbá az mes-

ter asztallal tartozik jo három tál elekkel , három pint bor-

ral, és elégséges kenyérrel. Ilogxha az várasbeli mester-

embernek Üa és leánya házasságra adattatnak , ez felek az

niesterségnek felxáltá>ában egy beköszönt pohárral tarloz-

') A DU^ar ötMtbök tt-liát valKoúytral pt-cst-t unt K/ok Í8 voltak. Vi'>,|

Ouze LuKOHUj* Jórm-f t'rttkfZfik't : Magyar törtóiuliui tár 1. köt. Test

18Ó&. 1^. lap. 1) jetryzet alatt

1&*
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zaoak. Ha pedig az szolga avagy társ Icend az mestef

embernek fia, és az Attyoknak örökségeket birandják,

és az mesterséget fel akarja váltani , hasonlatosképpen egy

köszönt pohárral tartozzanak. Ha pedig az Szüléjeknek

örökségeket nem birangyák, fél mesterséggel tartozzanak,

azonképpen akármely mesternek is leányi tartozzanak. Akár-

mely mesterembernek pedig özvegyen maradott felesége,

ha más idegen mesteremberhez, és nem Ötvöshöz me-

gyén, elhadgya az mesterséget; ha penig Ötvös mester-

hez mégyen , nem tartozik az mesterségnek felváltásával

;

de csak egy köszönt pohárral. Holott pedig Ötvös szol-

gához menénd , az ki az mesterséget fel nem váltotta , fél

mesterséget tartozik felváltani. Ugyanazon asszony állat pe-

dig, valameddig az Urának neve alatt özvegyen élend,

az mívet avagy az Ötvösöknek mesterségeket gyakorolhattya.

ismét eleve való tanácsunkból végeztük , hogy az mikép-

pen ez ideig néminem szokás, avagy penig gonoszul élés

fel költ vala, hogy az új mester házasság nélkül lévén,

csak egy esztendnek forgásában lenne szabadsága az míve-

lésre feleség nélkül, eltelvén pedig az egy esztend há-

zasságra kényszerítessék , úgy hogy semmiképpen el ne ha-

laszthassa. Mindazonáltal ha jámborul él , ne kénszeríles-

sék, ha pedig valami bnben találtatik, mesterségiliil meg-

fosztassék. Ismét ha valakinek az mester emberek közül

valami szolgálattya az Czéhnek szükségére kívántatik, az

az új mester szolgálni tartozzék mind addig, míglen más

új mester tétetik utánna. Ismét ha valaki az mesterek

közül az törvínnek idein, avagy az lakodalomnak, avagy

valami öszve gylésnek idein , magával valami oltalmazó

fegyvert, avagy egyéb fegyvert morészlik vinni, tartozzék

íizclni az Czéh mesternek egy forintot. Ha penig lisztebít-

Icn és Loszszú beszédekel monfJifind eggyik az másiknak

,

két |)int borral büntettessék. De ha az gyahízallal és bosz-

szúsággal iil('l(!tett ember el nem akarja szenvedni, szabad

legyen az O.éh mester eleiben id(''zni, ha jtcni!.; eggyik az

másikhoz fegyvert fogand , taríozzék az binniak niiiidenik

egy egy forintol ndtii, ('s az i'./.úh mester az bírónak lar-
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lo7ik inc^i'lciitt'iii. IsiiK-^ ha \:ibki az uieslcrck k/ül iiia^a

^(iii«Kilai(\al*o| AL ini'sltTok ku/.l uz Vúroblúl ki iiiciitiid
,

Naiaini Lii/un>os és (urvéiiy s/.c>riii( való ok lu-ikül, ha ctiz-

ti'iuliick c'hJUe ismi't viss/a incncnd, miii(;yárást az köli-

M'giick , iiu'llu'l kithoiii'k a/, iii<'>i('ri'k az (Izéhnck szüksé-

girc, azt az részt mel) let illeti, meglizi'ssc, és ismét

inivcIhcsM'ii. A/<)itk*|i|)i'ii ha s/aliadtissaii s/abadsá^'ot \e\«ii

az iiu'sltTck koziil kiiiicgyi'ii , i's jáiiihunil ilt , sem valami

mesterségben, avagy valami más gyanús vagy kétséges he-

lyen uem munkálkodott, ha szintén esztend elmúlván jü

is haza, egy küszuuló pohárl megfizetvén, lielirc álha^son.

I>met ha valamely az mesterek közül beteg leend , beteg

levén valaki állal izén az Czéh mesternek, az Czéh mes-

ter parancsollya két mesterrkkel az beteget óriztetni , és

ha iiieglalálaiid haini , az temetésén minden mesterek az

rendelletett idre jelen legyenek, ha penig valamely jelen

nem Icszen, avagy nem akar elmenni, megbüntettessék

egy lurintlal. Umél ha valamellyet az Czéh mester az Czéh-

ben , avagy más közönséges dologra öszve hivand , mingyá-

rá>l valamely az mesterek közül az rendeltetelt órán jelen

nem lészen , huszonöt pénzel büntettessék. Az Ötvösöknek

jiedig miveknek szabott bérek jutalmok illyen légyen. Hogy

az virágos mivérl minden girától vegyenek 5. forintot, az

kupa avagy kanna mívért pedig 6. forinlot, az ver mí-

vert penig nnnden girától négy forintot, ^la valamely pedig

az mesterek közül efféle jutaimi kivül kevesebbért mivel

,

semmiben meg ne bünteiiessék. Ismét hogy senki az szol-

gák vagy társok közül, az Mesterinek müheliben Aranyat

vagy Ezüstöt az Mesterinek híre nélkül be ne merjen

venni, de tartozzék megjelenteni az mesterinek. Ismég

hogy két mesterek egy mhelyben társok lévén , egymás-

hoz ne mívelhessenek semmiképpen. Továbbá ha valamely

az mesterek közül gyalázattal illettetik, avagy akárki valami

tisztességtelen dolgot vél neki szemére, nnngyárásl az

féle mester alféléiül magát megtisztítsa, ne engettessék

mívelni , hanem esak az Czéh mestereknek cngedelmibl.

Végezetre rendellyúk és közönségessé teszszuk , hogy az
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szabadságokban, minden szabados sokadalmokban az esz-

tendnek forgása szerint, ebben az mi Varasunkban szok-

tanak lenni, minden küls ötvösök, kiváltképpen penig az

kik Erdély országból ide szoktak jni , mindenkor

az míveket szabadossan eladhassák. Utolszor végezzük,

hogy minden és mindenik megírolt árticulusokról örökké

és mindenkor állandó idbeliekrl , eleve meglátásnak okáért

az Varasnak birájához vitessék. Az mely megírt Articulu-

soknak ersségire, elhitelire, és bizonságára, az mi jelen

való levelünket az mi varasunknak közönséges pecsélivel

megersítvén megpecsétellyük , ugyanazon mi várasunkbeli

ötvös mestereknek bévebb avagy nagyobb ótalomnak okáért

engetlük kiszármazni. Költ az fellyül megmondatott Döb-

röcönben. Két Karácson között 1557. (így)

Mi Aly Szupasa az Nagyságos Kaszon Pasának aka-

rattyából , ki az gyzhetetlen felséges Császárnak Budán

helytartója , és Magyar országban értje és hallója , mind-

ezeket az articulusokat, mellyek néznek az Ötvösöknek

mívekre, miképpen az Döbröcöni biró ez levélben beíratta,

mi is ugyan azon szabadságokban ket megakarjuk tartani,

és észt az articulust megersíttyük , hogy ez után az mely

tisztviselk lejendnek, ez articulus ellen, és az szabad-

ságok ellen. Ötvös Sebesliny, Ötvös Benedek, és Ötvös

Imre ellen , ne merjenek szólni , és ne is szóllyanak , az

mely dolognak megersítésire ez articulust az mi pecsé-

tünkéi megpecsételtük , és az kezekben engedtük és

adtuk. Kecskeméten Szent Mihály nap élt való vasárnap.

Anno 1557.

Ercdctio latin nyelven szerkesztve Kecslcemét város IcvéltArAban

riztetik fí^y Cfírsz nagy kiterjesztett ivén, melyre nietijejíyeztetik : 1)

liofíy a Ddircfciiltöl a város rányomott pecsété alatt meskiildött eri^de-

tinek föiiij H7.iiiti'i<íy mint alul e{,'y-e{j:y ten3X'rnyi szélesséíjben tisztán

liatfyf)tt iiapirosára Íratott reá Kecskeméten , uff3\'in csak latin nyelven a

jóvá liaírj'ó inet'íirösítés , fölibe t. i. a városi tanács, alul a lielylxiui török

tiszt n'-széröi , u^ryanazon ('<ry kézzel és tollal. 2) az itt kíiziött ma<íyar

fordítás, iitfyanazdii .-daklian, szép (isztán leirva, etíykorúnak látszik

az « rcdrlivcl , — niclyni'j .-iz olvasás könnyítése v('j,'('tt, a ndiéz olva-

satii n'ui iriiKidor nullözlitrft. .'{) (> ma^^yar szövcj^'bcíi .1 (lrbr<i'zeni



279

ki'li'i iiioje hibáMU vuii foniitva, -- lu fiT«lftJI>4*n ui0'«nl« így áll: „Üa-

tuin in (llrta l)cbri'csi-n Saliltat hu iutra Ortavan Nati

V i t a t i N I ) * i |) a r a (• \'
i r t; i » i •«. A ii n u a N a t o J c « u N o « t r o S a I

r a 1 r I' (^ u i n (| ii a (r
« h i ni u S <• p 1 1 m o napra M i 1

1

1* n i ni u ni c t

(juinifontt'siniuui." T«*hAt m-iii Kt^l Karicaon küiött, mint

a k.6xk»tl uiaio'ar |H*ltlikiiyon áll; linuciu Kin Asasony nap utáni

Sxoiubatuu, %':iL
'

frlclM'n ; h c«ak ig>' '

uu*t: a kccAkrim'-ti . t i-nu-li-st- (S«-pL 14.'

iiaplMil, ÍM'pt. 18-kán, Ali K7.ulili.i.sa jM-dit; hzciit MiliAly nap dutti va>ár-

nap<>u, .S'pteuibcr vép-n. 4) liárum |M'-I<iátiylian nianult fön e ré(fi críh-

levtH a ktvukcnu^ti IcviMtiirlian , u. ni. a) az ert-<l^i latin ntövtg; b) ax

Itt köalött egykorú mat^ar fordítás; c> vgy lü'_'.'» ik «'\' '' t

város tanácaa által öuállólaj; kiadutt intKti iuu{,'} ar b^

— mirl alább.

3().

/(/2. .1 rárostuiJc török általi elintsztittatásakor az itteni

ötvi'ts luesttrtk is me(ifo<iyatkozván, iizlftük ijyarapitásn tekin-

tett'böl , saját kcrelmükre, az löT-ik ívben iJcbn-czenböl hoza-

tott czthszabályokat a városi tanács megersíti.

Mi Kecskemtíli esküit fbiró liakos Júuos, és esküit

jtolgárok Agoslon Pál, Kiss István, Oriiiáudi János, Szi'ics

MJrIon . Harkí't Lúriiicz , Szabii Péter, Sárközi Gergely,

CielKn Imre, es löbben , jü>enek az lui bocsületes taná-

csunk eleiben ez mi városunkban lév bocsületes Ötvös

Mesterek, úiívminl Ötvös György, Olvös Balázs, Cseh

György, és Ötvös Péter; emlékezvén arról, hogy k is az

ü Czélibeli tisztekot meg akarnák üjilani , az n lisztek és

liivalalok szeriül , az régi szokások szerint. Annakokáért

Ill is meg lialgahán az könyörg beszéib'kcl , és Le-

MJí'kel elJMizahan , és abbul is magxarázat állal inegért-

Néu az i'i Igasságokal, az niely Levelekel ennek eltte 1557.

esztendben, az l)<ibröe/uni Ilirötul Bakocs Uhánlül, es

az egész tanácsiul, az olt való Olvös MesUTek által liosz-

tanak \a^o^unkban. Hogy ez így lévén, az Váras elpusz-

tulván, az c z (' li b

e

I i lisztek is megfogyatko-
zol. Annakokáért folNainollanak ho/zánk , és zárasunknak



280

pecsétivei megersítvén levelünket adgyuk kezekben vara-

sunknak újonnan szállása után Anno 1625. hogy k
is az mely böcsüleles Atyánkfiainak gyermekeket az Mes-

terségre taníttyák , azoknak is szabadon Leveleket adhas-

sák pecsétek alatt, hogy minden böcsületes Varasban el

állathassák igasságokat, és mvet adhasson nekik minden

böcsületes Mester ember , az tanulásoknak és tudomány-

nyoknak öregbülésiért. Az mely dolognak megersítisére ez

megersítet Levelünket az megnevezet Ötvös Mestereknek

,

az mü Városunknak pecséti alatt adtuk és ajándékoztuk.

Az mely meg irot Törvények illyen. Költ Kecskeméten

Szent György nap élt negyed nappal , az Uj Calendarium

szerint Szent György havának 21. napján Anno 1625,

Mindeneknek eltte az Ötvös Mesterek slb. (szorul

szóra mint a S5-ik szám alatti magyar szöveg 1661-

dik évrl.)

Eredeti példány a város levéltárában.

B) Szcsök és Szabók.

37.

Kecskeméti Szcs mestereknek az articulussai.

Elször: hogy minden esztendben szent György nap-

ján két céh mestert válasszanak az szcs mesterek közzi

,

jámbor nembl valókat, kel az céhnek mindön törvényi-

nek jó és igaz renddel való viselésére meg is eskütvén

,

Továbbá , hogy se közönséges vásárban , sem egyébb való

közben egy ember se vehessen az szcs meslcrek ellen

sem bárány bi'irl harmadlvig valót, sem egyébb léle brt

;iz szcs mestereknek mesterségekhez valót, mert ha veend,

li;il;diiiok vagyon az szcs mestereknek az brt elvenni,

niölynek lele az szcs mestereké, lele akkori Líráké; ha

valiiinely mester préinezni való vad brt veend , az több

mesterekkel oszlozzi'-k vele. Minden mesterré huMidti , az

ki ;iz s/.cs rncslcrségcl fel akarja vcimi , elször az cch-
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iiok et»y foriiiHal larlozik , és ui sziks meslcri'kiK'k közös

|i(t|iárral, nógv pint lidinil, t-s krt tál (^lekkel; fülüslü-

komnH'l '), ny(»lc/. pint liorral ós nö^s tál rtekkcl ; clicd-

(Icl ti/cniiat pint borral ós nyolc túl etekkel , és akkori

liiriknak kel oltözó keztynvel, az céhniestereknek is

keltvel, lin pcnij» valanjely szcs mester tia az mester-

sí'jiet lel akarja venni , vajiy lia valamely szoljja az szncs

leányát, a\aj;y felesé^'ét házasságra lio//.ája veendi, ez fellyTil

ineyníondolt terheknek felével tarl<>/ik. lia valamely kivi

való veiitléjí szcs mester harmad napnak fölötte az mes-

terek engedelme nekni az mi vánísunkhan imvelne, néyy

arany fttrint az l»irsága , fele annak Céhé , fele akkori

hiráké legyen. Kgy idegen mester is közönséges vasárnap

ez mi városunkban az mesterek híre és engedelme nekl
ne árulhasson, mert elvétetd* , melynek fele az (!éhé, fele

akkori híráké. Midu szcs mester szegénység, avagy egyéb

szüksége kíszerlvén , mesterségéi mint egyéb örökségéi

szabad legyen el hadni, avagy az akarattya szerint eladni.

Valamely mester esztendeig és három napig meg nem háza-

sodik , annak mestersége letétessék. Ha valamely szcs

mester az szolgájával társul mívelne, az mesterségen

marad. Azonképen ha valamely szcs mester az más mes-

ter szolgáját avagy aprógyát elhínája míg annak kenyerét

eszi . mesterségen marad. Ha valamely szcs mester szent

Mihály napig v:d('» szolgának az csávájában ötven búrnek

fölötte , és tíz hasinak , öt Irhának fölötte vetend , kará-

csonig valónak penig száz bárán brnek , húsz iiasinak , és

tíz irhának fölötte, .\priJdnak peuig huszonöt barán br-

nek, tíz hasinak, öt Irhának fölötte veteud, egy forinton

marad az céhnek ; szolga bárán brl se közönséges vásárt

,

se székben ne vehessen. Valamely szcs mester megké-

szített, avagy készídetlen vad brl, vagy bárán búrt az

céhmesterek engedelme nekl el ad , mesterségen marad,

lia valamely szcs mester valakinek mívivel, vagv valami-

vel az szcs mesterség felül tartozik , az cehmeslerek azt

') Ali^rha uí^mot szó tthát a „fölös tököm", mert ime itt IWO-Iku,
fentebb IIC. bp 9. fturtmu imhIík 16ül-l>eu a nép ajkán talilkuxuuk.
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meg elégíthessék húsz forintig lörvéoy szerint. Valüniely

szcs mester más mesteren beszédével, avagy cselekede-

tivel szemérmet tehend, és az el nem engedvén az céh-

mestereknek meg Jelenti , ötven pénz árra boron marad.

Valamely mester az rnás mester mívét meg alázza , hu-

szonöt pénzen marad. Ha valaki az szcs mesterek köz-

zl megbetegszik, az céhmestereknek igaz Intézések sze-

rént, ha szcs mester lehend , két szcs mester, ha mes-

ter felesége, két asszony állat mester felesége,* ha szolga,

két szolga , ha apród két apród , éjeli vigyázásra az beteg

mellé adattassák. Valakinek az szcs mesterek közzi ha-

jolta lehend , és az céhmesler meg hirdeti , mind az több

szcs mesterek , avagy az feleségek tartoznak Jelen lenni

az halottnak eltemetésében , haki Jelen nem lészen , egy

pint bor maratsága. Valamely az mesterek közzi orság-

ban, avagy paráznaságban találtatik, vagy az felesége,

annak] mestersége letétetik. Valaki az mesterek közzi az

céhben elvégezett tanácsot feleségének , fiának , avagy akár-

kinek üd eltt megjelenti, egy forint marattsága, az céh-

mesternek kétannyi. Valamellyik az szcs mesterek közzi

ez meg írott szerzéseknek , vagy az céhmesterek beszédi-

nek , és tisztességes íntésinek nem engednek , tíz pint bort

az jobb félébl tartozik fizetni. Mely dolognak örök emlé-

kezetire , és nagyobb ersségére attuk és engetlük — —
— az szcs mestereknek ez levél írattatott Kecskeméten

szent Pál fordulása péntökön. .\nno 1559. tem-

pore Judicis Pelri Nagy.

Jlagyar szöveg eredeti a kecskeméti szcs céh láilAjában, njilt

alakiján pergamen ivén irva, melynek küls vagyis hátlapja citrom-

sárga szinü fén)Tnázzal van bevonva: a szöveg alatt nieg(^rösit('\sül

Tujgiin budai kormányzó basa névjfígye s bélyegnyomatú tojásdad jx;-

cséte.

38.

Iv/,en szabadalomlevél (vaszika) megersíttetik. Musz-

lafa ben \V.\\'\ kccskciní'-li lörv('iivl('vö molIa. (pccsíH.)
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KziMi jt'gyz«'»koi)N>i ki;i(l\;iiiN liilclesítlclik. Kus/im Imii

Miisziafu kt'fskeméli naih. (pccsil.
)

Az ij-a/sájíjíal t*^\('/.\t'ii , liiU'lr.silltlik. A szegény lla-

s/;in licii Turlián kctskcmrli iiiolla. (|u'tst't.

)

Jelen irat oka c/. : A pesli tür\('n\lia(ósá(; alá tartozó

Kcfskeiiu't városáltan lakó szcsök kózúl Szcs Mátyás,

iM'kes llciialaií , S/cs Péter, Szcs Feronc, nu'f^iiil Szcs

l'eler, S/cs Jakal), Szcs (ieryely, Szcs Balázs és S/cs

Jaiios nev jolt|»áy\ok ide jóvéii jelenlettek lio^y ,,Yáro-

sunkhan — úgy niondának — a megölt bárán\ok Itrét tulaj-

(loiioNaik nem nekünk, hanem más idegeneknek adxán el,

mi megkárosodtunk." Ezen elterjesztésökre jelen iratot

iduik nekik, hogy ezentúl a háránvhórök tulajdonosai addig,

mi^' ezeknek a hörre szüks(''gí)k van, idegeneknek azt ne

adják. így értsék meg. 976. H/iikide hó 20— 30. (= 1569.

Május 6—16.) a Iá Írva: Ahmed aga. — (pecsété a

h á I la pon.)

Kg y korú jegyzet a hátlapon: ,,Az Bárány \Wi-

rök eladásának, akaratunk eileo való Levél, Pesti f Kadia

atta."

Jegrv'zet : Ezen sz.ibadalf>m fíilntt álló hároni mcírorösítés , üpy lát-

szik a különböz írásról , ho}r>- krsöbbcu , az idközi helybeni török

tisztviselk által történt — Török szöveg eredeti a kecskeméti szcs

céh ládájában.

39.

Dicsség legyen a kegvelmes Istennek, a ki bennün-

ket az igazság útján vezérel.

.\ megfejiend kérdés ez : Bizonyos városbeli sziiook

(mint helybeliek) vásár alkalmával regtl fogva elsk valá-

nak a br vásárlásában , a vidékrl jövk pedig csak azután

vehettek, ha maradt, ila ezt elébb akarták volna tenni,

allól eliiltallak, mivel ug\anazon mesterségen levén, (a

hel\ bélieknek) ez állal kárt tettek volna. Most részint mi-

vel az ottani szabók közül m'inelvek a szcs és szabó mes-
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térséget egyiránt folytatják, részint mivel vidékiek a brt
összevásárolva elszállitják, a nevezett szcsök ez állal mes-

lerségökben károsodnak. Az hát a kérdés : hogy amazok

a régi szokást megrontván, törvénytelenül cselekesznek s

kell é ket ebben akadályozni?

Felelet: A régi szokást nem könnyen kell a gyakor-

latból kimenni engedni. Különben a félben hagyott mester-

ség nem jövedelmezvén , arra : hogy a család ön fentar-

tásától elmozdíltassék, törvény nincs. Aláirva: a meg-

vetett szolga Szinán a budai medresze müderrisze. (Tanár

vagy tudor.)

Egykorú jegyzet a hátlapon: Fetva mindön ha-

talmassok ellen. (?)

Eredeti a kecskeméti szcs céh ládájában — melynek keltét a kö-

vetkez oklevél határozza meg.

40.

A parancs, mint alább írva van. A szegény Musztafa

ben Bali kecskeméti molla. (pecsét.)

Jelen szabadalomlevél az igazsággal teljesen egyezvén,

megersíttetik. A megvetett Haszán ben Torban kecskeméti

molla. (pecsét.)

A mi e papíron az igazsággal egyezen írva van, meg

ersíttetik. A szegény Mehmed ben Khoszrev kecskeméti

Kádi. (pecsét.)

Mcgersítlclik. A szegény Khalil kecskeméti naib.

(pecsét.)

Irta az irnok kértére a szegény Mahmud ben Ahmed
kecskeméti kádi. (pecsét.)

Jelen irat oka ez. A kecskeméti szcsök közül Ist-

ván, másik István, Máté, niásik Máté, Ferenc, nwísik Fe-

renc, lialázs, (iergely, Pét(!r, J;ímos és Jakab \\v.\u job-

bágyok a törvényszék eltt megjelenvén, így s/idlollak :

,,N.iliinK rf'gll fogva az voll a s/,okás , hogy vásárkor min-
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«li^ mi M'Uüiik (>l>zc'r búrt s elKünk senki inús; \ár<j-

suiiKltaii liárJiiy (ülés) idején is a szcsük védek elsúben

iiiindi^ aiiiiNÍl a incnioire szükségük vull, s más \alaki

lia \enni s/andcko/olt , es;ik aziilaii vásái'ollia(ol( ; liu elül-

líink akart vuliia venni, az nem engeilteleti meg. Mester-

ségünkéi |K'tlig níás mi'slerscglieli embernek nzni szinlcMi

tilos \olt. Most a szaltók ko/fil némel\ek liol sziícs, liol

s/abo mnnkán dolgo/nak s mi e miatt felettébb károso-

dunk. Ezért mi a régi szokás belyreállitásáért esedezünk

s liiigy azt másokkal me^'érletliessük , e tárgvban törvényes

irat kiadatását kérjük." .Miután az említett város lakosai

közfd, ennek folytán véleményadás végett felszólítottak nyilat-

kozatából kitnt, liogy az eíiiiitelt szokás ezeltt csakugyan

érvényes volt : jelen szabadalondevel a végre íratott s ada-

tott ki, bogy ama szcsök szokásai ezen túlra is az eddigi

gyakorlat szerint érvényben maradjanak. 988. Üzilkide lió

(I5S0. December.)

Egykorú magyar jegy ze l a li át lapon: „llücset,

arról való, bogy mü nálunk az mü Városunkban, mü Hí-

rünk akaratunk ellen , senki Drt ne vebessen , az szabók

se dolgozliassanak. etc.

Tfírök Bzövegü eredeti a kecskeméti szcs céh láiL^ábaji , melyet

988. Dzilkidzse ~ 1581. J.inaár hóbau Kalajlihoz Ali budai vezérbasa

a Kecskeméten székel Kiidihüz intézve átíratván , megersít ; késbb

lOGí*. Muliarrem 23 z: 1658. October 21. Oszmán budai kethuda megint

emezt iKmtrúl jKiutni átinitta , s nu-gerositNéu a kecskeméti szüc^ök

ré&zt're kiadv:uiyuzta , — a két utóbbi oklevél is amaz elsovt-l egjütt

ugyanott riztetik.

41.

Üíesség legven a kegyelmes istennek, a ki bennün-

ket az igazság útján vezérel.

X megfejtend kénlés ez : Miután bizooNos útfélen es
\árobbeli szc>ök a |jort>ázó s más badak i^zámára tett

ingyenes munka miatt már némi kárt szenvedtek; most az

által, bogy az ottani szabók az ó mesterségükbe avatkoz-
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tak, még inkább károsodnak. Minthogy mindenik félnek

külön tanult mestersége van , arra nézve hogy egyik a má-

sikéba ne avatkozzék, si szokás szerint, külön szabályuk

is van. Ezt azonban a szabók id jártával nem követvén

,

a szcsök mesterségébe avatkoztak. Az hát a kérdés: tör-

vényesen cselekedtek-e?

Felelet; Ha a szabók a szcs mesterségben ügye-

sek, saját mesterségök elhagyását a törvény nem tiltja. Alá-

írva : a megvetett szolga Szinán müderrisz (tanár) a budai

medreszében.

Egykorú jegyzet a hátlapon: Fetva szabók ellen

hogy ne dolgozhassanak akaratunk ellen. etc.

Török szöveg eredeti a kecskeméti szcs céh ládájában , — mely-

nek keltét a következ két oklevél határozza meg.

42.

Mi alul van írva, megersítem. Mahraud ben Amr budai

kádi. (pecsét.)

A dolgot változtatás nélkül leírta a megvetett szolga

Szinán budai mufti, (pecsét.)

Ezen irat oka ez : A Budához tartozó Kecskemét Vá-

rosabeli szcsök közül Szcs Péter, Szcs András s más

szcsök ugyanazon városbeli Szabó Gáspár és Szabó Bene-

dek nev szabók ellen ily panaszt tettek : Minthogy a fent

nevezett város útfélen esik , a portyázó és egyéb hadak

részére ingyen készíteni tartozott szcs munkákon sokat

vesztettek. Most meff mivel az említett szabók is szcs

mesterséget folytatnak, még inkább károsulnak. E miatt —
különböz mesterségök levén — régi szokás szerint, törvé-

nyes igazoló iratot kérnek arra nézve, hogy egyiknek a

másik mesterségébe avatkozni ne lehessen.

Miután az ez eltti idkben valósággal bírlak ily irat-

tal , mely egyiknek a másik meslerségébc való avatkozást

tiltotta; kérlökre , az ez eltti szokáshoz képest, mi is

ezennel ily érvénynycl adjuk kezökbe jelen levelünket. Kelt
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999. Hrltbiíik'VM'l li«> 10 iU. (1590. Jami.ir 17 - 27.) —
(Múl öt inai:;\ar nóviiok látszó, <l <• tttkt'letes

ti'to Illtet nem a<l<>, aláír ás van, ii. ni. .Malák hir<'>

.

.S/alio Klias, Szalui Máikn, Hene<lek , Péter.)

I! j» \ k o ni j e j;
) 7. e t a li á 1 1 a p o n : „Szaltók ellen \ aló

Tilllu Leve!"

Töríik Hzövt'trü rn'tl«'ti a kccNkrinrti hzcs cóIi Iá(I:\Jáhnn. Ufrj'anott

találtatik t-niH-k r^y tlz nappal elbb k*-lt cri'di-ti ix-ldáiiya , U(;yaiiazitii

kAdi «'8 uiiiíti Által kiadványozva, nudycn a ma^ryar aláirÓMok tiiány-

zanak.

43.

Jelen irat oka ez. A császári javak küzli Kecskemét

városalieli szncsöktól ily fölterjesztés érkezeit a Lutlai diván-

lioz : „Mi az említett városban rég óta szcs mesterséggel

foglalkozunk s törvényes tartozásainkat a császári adóval

e^Milt miinlenkor lelizetlük. Most az oda való szabók miatt,

kik mesterségünkbe avatkoztak , károsulván , a szabó céh-

vei eiiyet értve ide jöttünk Kádi nagyságához s tle leve-

let kértünk a felöl, hogy ezentúl egyikönknek a másik mes-

terségébe ne legyen szabad avatkozni." Miután errl a

mevlana budai kaditól pecsétes iratot ka|)tak , kérelmökre

a builai díván is e tárgyban jelen iratai kiadta. — Ennek

következtében ti jeles Kmírek, törvénytev kadik, emínek
,

s más Ítélk , tudtotokra adatik , hogy ezentúl bárkinek a

más mesterségébe avatkozni tiltva van. A kik ezt tennék,

azokat rendre utasítsátok s a szegényekel károsítani ne

engedjétek. Kzen levelet pedig megtekintvén, az illetk keze

közt hagvjálok. Igy értsétek m^'g. 999. évi Hebbjülevvel

10 — 20. =: 1590. Január 17—27. a jól rzött Budán.

E g y k o r ü jegyzet a hátlapon: Aról való. Hogy

mü nálunk az mü Városunkban más idegen szcsök ne

dolgozhassanak. (V)

Török szíivet'ü eredeti a kecskeméti szcs céh ládájában , — mely

998. Rebbjüle>"\el 20— 30. — 1590. Január 27— Febr. 7. szúrúl szóra

átírottan a badai vezirbaM által megerösittetréu , oldalvást Ferliád
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basa névjegyével s pecsétével ellátva lév másik példányban ugyanott

riztetik.

44.

1659. Gróf Vesselényi Ferencz nádor a kecskeméti Szcs
czéh szabályait 1659. Fehr. 8. megersítvén , ünnepélyes ok-

mányba foglalja.

Nos Comes Franciscus Wesselény de Hadad, perpe-

tiius in Murány, Regni Hungáriáé Palatinus, et Judex Cu-

manorum, necnon Scrtnii Principis ac Doraini Doraini Leo-

poldi, Dei Gratia Electi Romanorum Imperatoris Semper

Augusli , ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae, Dalmatiae,

Croatiae, Sciavoniae etc. Regis, Archiducis Austriae, Bur-

gundiáé etc. íntimus Consiliarius, Camerarius, ac per Hun-

gáriám Locumtenens. Memóriáé commendamus Tenoré prae-

sentium quibus expedit Universis. Quod Circumspeclus Joan-

nes Makay , Cliehae seu Contubernii Pellionum in Oppido

noslro Kechkeméth commorantium Magisler, Noslram Per-

sonaliter veniens in praesentiam , nominibus et in personis

reiiquorum Magistrorum Pellionum exhibuit et praesentavit

Nobis certos quosdam Articulos a Gheha sive Contubernio

Pellionum in dicto Oppido Noslro Kechkeméth commoran-

tium nobis transmissos, et communi eorundem voto con-

scriptos, usualique dictae Societatis Pellionum, ab intus,

in inferiori earundem margine impressive communilos,

Suppiicando Nobis in co humillime
,
quatenus Nos prae-

scri[)tos Arliculos, omniaque et singula in iisdem conlenla

ratos, gratos , et accepta habenles, ralilicare approbare et

pro praelaclis Pellioniiius, ipsorunujue l\)sleris jxM-poluo

valitnros couhrrnare vellenius. Quorum quidem Articulorum

'l'eiior lalis est. My Kochkcmélh Városában lakozó Szch
Mesterek, nevezeth szerinlh peniglen Makay Szöch .lános,

Ghéli Mesler, Könyves Mállyás, Tóth Szch István, Szöch

Mállhé, Makay Szöch István, Nódor Szöch Islván , Kozáry

Szöch .Iiiiios, és Tlióth Szöch Marion; adgyuk Indiára min-

denüknek az kiknek illik ez levelünknek rendiben. Hogy
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III \ ;i7 iii\ rc^lii ÜM'libeli S/attadsJ^ltál cs Articulu»iitkal

;ikurN.(ii iiii'^li (ijiUiiiuMk kii/:(iiisc^li('s ükürüluiikljul , uz ri'glii

\r(ii'(ilusiiikÍHil iiciiuly ( /ikflu'kct ruiia'ctaUáii (*s liu/.á (é-

\(i), ;i/.(iii Ai'lii'uluMiik;il vl ^/oriitlli m iiiinl kovctkc/iiek

i'urké való áiai)dósá|;liiiak ukát'rl irásliaii \o(luk, és Qiéh-

hcli |K'cliflíiiikt'l iiu'fih t'rtlsi'tfUük. Ks W'^\\ clsflicn is,

iiiím'I az S/oili .MfsUT Kmluii'k az S/almk inivcbcn iiein

a\a(\ak magukat seiniiiikL'|i|i(>ii , a/ril az Szabó luestcT cm-

licri'kiiok i> í(l Kcclikciiicllicii sdlia sciiiiiii iiióJ rs s/iil

akiU bnrrcl ne Ii-^ncii szabad butlebií, azuii eolluzcü rubá-

iiak elvesztése alatt. Masudszdr. llu^y iniiideii esztendben

Szent (jvür^'v napján két (<liéli ntesterl válasszanak az Szcli

mesterek kozzúi , Jámbor nembl valókat, kik az Czélinek

es az Tór\éii\nek jo és iyaz renddel valu viselé^ire megli

is eskiitvén s Továbbá iiogy sem küzuuségbes vásárban

,

se ejívéb idben ej;y ember se vehessen az Szcli meste-

rek ellen sem bárány brt se egyéb lele bürt , az

Szücli mestereknek meslerséghébez valót, mert ba vebeod,

liatídmok vagyon az Szócli mestereknek az búrt elvenni.

.Melynek fele az Mestereké, fele penig azkori Biráké. 11a

valamely mester IMimezni való vad bnrl vejend, az tóbb

mesterekkel osztozzék véle. Midn mesterré leend, az ki

az Szcli mesterségbei fel akarja venni , cleszer az cbéb-

iiek egy luriiitbal tartozik , es az Szcli mesterekm-k két

l'int búrral, és két tál étekkel, és az beállás pénz légyen

liuszoiiiM'gy rorintb, annak telét pinzi adgya ügymiiit Ti-

zenkel trintotb, ismét az lelet vendegbsegbi adgya megh ,

és azküri Biráknak kél eóltóze kesztyvel, és az Qéli

mestereknek is kelvel. 11a penigb valamely Szcli Fia,

az Szcli mesterségliet fel akarja venni , vagy ha valamely

szolga az Szcli Leányul, avagy Feleseghet liuzá akarja

Ncnni, az íólynl megh írt Terheknek léiével tartozzék,

lla valamely kivTil \aló xendégh Szcli mester harmad nap-

nak lolulle az mesterek engedelme nélkül, az mi Váro-

sunkban mívelne, Négy Arany forinth az bírságba; Fele

annak az Chéhé , Fele azkori Bíráké légyen ; Egy idegen

.Mester is közónséghes Vasárnap az mi Varosunkban, az

Kcctkcmit V. tört. II. küt. 1

9
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mesterek híre és engedelme nélkül ne árulhasson , meri

elvétetik, melynek fele az Chéhé, fele ackori biráké. Mi-

den Szch mester szegénységhel, avagy más egyéb szük-

scghel kényszeríttetvén meslerséghét mint egyéb eörökség-

hét szabad légyen elhadni, avagy az e akaratya nélkül el-

adni. Yalamely Mester Eszlendeigh s három nap megh

nem házasodik , mesterségbe letétessék. Ha valamely mes-

ter az e szolgájával Társul mívelne, az mesterségben

marad; Azonképen ha valamely Szch mester az más mes-

ter szolgáját, avagy aprógyát elhíja mégh annak kenyerét

eszi , mesterségben marad ; Ha valamely Szch mester

Karáchonigb való Szolgájának Csávájában harmincz et bíir-

nél , és húsz irhánál, húsz hasinál többet téjend , birságb-

ban maradgyon , az Apródnak penigh húsz bárány brt

,

és tíz hasított irhát, ha penighlen többet had venni, egy

forinthon marad az Chéhnek , Szolga penigh se közönség-

hes Vásáii»an, se székben bárány bíirt ne vehessen. Vala-

mely Szch mester megh készített, avagy készületlen vad

brt, avagy bárány brt, az mesterek engedelme nélkül

el ad , mesterségben marad. Ha valamely Szeöch mester

valakinek mennyivel, vagy valamivel az Szech mesterségbe

fell tartozik, az Chéh mesterek azt megh elégítsék, húsz

forinligh Törvény szerintii. Valamely Szch mester más

Szech Mesteren beszédével , avagy chelekedetivel szemér-

met téjend, és az el nem akarja engedni, az Chéh mes-

ternek m.egh jelenti, Eölven pénz ára boron marad. Vala-

mely mester az más mester mívét megh alázza , huszonöt

pénzen marad. Ha valaki az Szch mesterek közöl megh

betegedik, az Chéh mesternek igaz intése szerint, ha Szch
mester léjend két Szch mester, ha mester Feleségbe,

két Asszony állat mester Feleségbe, ha szolga két szolga,

ha apród két Apród, kell vigyázni az betegh mellett, és

mellé adassék. Valakinek az Szch Mesterek kö/.l habtllja

b'jend , és az Chéh Mester megh hirdeti , mind az teöb

Szch mesterek, és az e Feleségjek tartozzanak jelen

lenni az halottnak ellcnietésében; ha ki jelen ncin leszen,

két pinlh bor az maralsága. Valamely az mesterek keözl
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orsá^baii , axajjy pará^iias^igliban lanállalik , vaj^'N az \íú Fc-

Ii*st'j;he, annak nu'sicrst'^lie K'lélessék. Valani»*l\ a/ iiu's-

líTok kí'ö/l Hl (íIh'IiIumi elvi'ylizrlt TanátMil i(l»j ii:i|i r|«')(i

l\'li'séylu'nt'k , rianak , avay y kiiak idrö elült nit'^li je-

lenti, e^y forintli inaradsá^lia , az (Ihéli mesternek kct antiyi.

Valakik M S/úcIi mesterek kenzni ei megli irolt szerzé-

siiknek , Na^'y az clieli meslcrek beszédének, és lisztessé-

}íes intésének nem engednek, Tiz pint borral az jobb fé-

leliiil tartozzék (izélni, mely dolognak eorük emlékezetérc;

és na^Nulib erússéjjcre adlnk és en^edtid* az Szcli nies-

lerekiiek. Dalum in 0|i|iido Keelikemedi die vijjesima ocla-

va Mensis Jannarii Anno Millesimo Sevcentesimo (Juin-

<|uajíesimo Nono. (L. S. ) Cmu aulem Nos ad conservan-

dam \ilae liumanae conditionem , n'cleqne vivendum niliil

utilius esse Judieenins, (juani unuiiii|ueuivis Slaium cer-

(as suac couditionis babere l^arles, et uormas. Ob hoc

Nos praemissa dictorum Magistrt)rum l'ellilicum Kecbke-

nielliieii>iiim Suppiicalione el inslanlia, veluli ae(|uilali con-

sonu, admissa, allaclos uníversos Arliculos, omniaque et

sinjiula in iisdem eonlenla , ralos, gralos, el accepia lia-

bentes, accepla\imus, ralilicavimus, et approbavimus, ac

pro iisdem f*ellionibus, iiisorumqne successoribus et Posle-

ris in Perpetuum valiluros coníirmavimus. Imo aeceptamus,

raliíicamus , approbamus , el conlirmamus praesenliuní per

\igorem. Salvo Jure alieno. Cumniiilenles el serio man-

danles Aulhoritale nostra Palaiinali Judici, ceieris(|ue Ju-

ralis dicti Oppidi noslri Keebkemelb praesenlibus el l'ulu-

ris, (piateiius allaclos Mayislros Pellilicos in seusu eornn-

dem Arliculoruin manulentre, el eontra quoslibet impeti-

tores tueri el prolegere debeanl ac teneanlur. In cujus

rei majorem íidem
, praesenles Lilteras Noslras Secrelo

Sigillo uoslro , el manus propriae subscriptione eommuui-

tas exlradandas duvimus el coucedendas. Üalum in Ca-

slello noslro Murán\ állva die Oclava Februarii Aniio Domini

Mille:>inío Sevienli'sinio ^juin»juagesimo Nono. Comes Fr.

\Vesseleny. mp. (F. S.

)

Eredeti, a kecükeinéti Szcs czéb látLijában.

19*
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45.

1659. Dec. 6. Vesselényi Ferenc nádor ^ a Jolsvai varga ^

szcs , csizmadia, és timár mesterek panaszára , a kecskemé-

tieket eltiltja: hogy a megnevezett panaszttevö iparosokat a

hörök vásárlásában akadályozni ne merészeljék.

Mi Gróff Hadadi Wesselény Ferencz, Murány Várának

örökös Ura, magyar ország Palatínusa , Kunoknak Bírája,

Ghömör Vármegyének F ispánya, és az Fölséges Leopold

Római Császár, Magyar, Német, és Cseh Ország Királlyá-

nak tilkos bels Tanácsa, komornyikja, és Magyar Ország-

ban helytartója. Adgyuk tudtára mindeneknek az kiknek

illik, kiváltképpen Kecskeméten lakozó Bíráknak és Polgá-

roknak; hogy ez levelünk praesentáló Jolsvai Városunkban

lakozó Varga, Szölcs, Csizmadia, és Tímár mesterek hoz-

zánk folyamodván, panaszképpen jelenték, miként ez elmúlt

idkben mind magok , mind penig elejék szokott mestersé-

geket zvén, szabadon és békével mindenütt Magyar ország-

ban böreket vettek volna , és más arra rendelt emberek

által is magok számára gyííjtegetlek , és hordattak volna

,

mostanság kediglen némellyek nem tudatik mitl viseltet-

vén , kiváltképpen Kecskeméti Szlcsök mind magokat az

Jolsvaíakat, mind peníglen azokat, a kik számokra afféle

breket gyííjtegetnek és hordanak , ez illyetén breknek

vásárlásokban , és megszerzésekben háborgatni , bántani , s

azokat erszakkal hátokrúi levonni, tilalmazni, és másféle

alkalmatlanságokat az Ország törvénye ellen cselekedni és

próbálni ne merészellyék , nem kicsin kárával és praejudí-

cíumjával ezen querulansoknak. Kihez képest mink nem
akarván ez illyetén hatalmaskodásokat és inconvenientiákat

tovább henyél szemekkel néznünk. Annak okáért minden

felül megli írt Piendcket ez levelünk állal re(|uirállyuk , st
az kiknek illik, nevezet szerént penig KecskeuKílicknek

,

lisztünk sz(!rínt hadgyuk és parancsolljuk , hogy senki az

megh nevezett .lolsvai Vargákat, Szlcsekcl , (Csizmadiákat,

és Timár mestereket, s azoknak emberit, se személyek-
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tii'ii, se szukús szerint xnlu lalrck NÚsárlásúliuii , vs iiic^-

vélelébeii, selinn , scinini lod okon liuhorgalni ne nieré-

szelixe, iKinein ntinl ;iiinak elölte, ú^y must is niindcnull

szaliad vásárlásuk es ^Mljlcstk leliessen , ezt hozván nia^á

\al az kö/.onsfges iyassájí is. h^'NcM) aránl valaki ez paran-

csolatunk ellen fo{{ti cselekedni, szoros igássá^ szerint való

érdemlett híintetést el nem kerfdi. I'raesenliltus perlectis

exliitienli reslilulis. Iladim l'osonii die Ü. .Mensis heccmlíris

Anno 1659. (irólí lladadi Wesselény Ferencz. ii)|t. 1*. II.

Egykorú másolat az lüjQ— 1C64. évekröli tönéDykcjM.'BÍ }vgyzö-

köurv y3— 1)4. laiOain beina.

C) kovácsok.

4(>.

1653. A nagyváradi kovács céh régi szabályait , vielyek

már TI. János király által megersíttettek , saját pecsété alatt

átiratván , a kecskeméti kovácsok használatára átengedi.

Mi .Má^odlk János király , istennek kegyelmességéból

Magyar Országnak, Horváth Országnak Választott Királlyá,

.\dgyuk emlékezetül mindeneknek az kiknek illik ; Hogy az

mi híveink közönségesk«'|H)en az Kovács Mesterek , Lakat-

g\ártók, és Csiszárok, hozáiiak mi eluiikhen jó módon,

és jó renddel megiratott az ö Czéhek fell való végezé-

seket. Tudniillik: hogy k minden esztendnként három

Czéhmesterl közzúlok ollyant, az uíinemül ok szeretnek,

emelhessenek és választhassanak , az kik köztök való

dolgokat , az mellyek az Mesterségekre néznek , meg-

vizsgálhassanak , megláthassanak, és végére mehessenek,

és az ú szorgalmatos gond\iselesekkel a kiket Lüntetni

kell, meghüntethessenek , úgy szinte mint egyéb Vára.sok-

ban, és nagyobb helyeken, kik Magyar Országban vadnak,

az szerint k is cselekedhessenek ; Annak Telette : hogy

senki az Kalmárok kö/./.ül , avagy azok a kiknek Uoltjok

vagyon, és egyéb kereskedk, az ukar Várasbeli legyen,
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akar penig küls ki Vásárra jne, Szablyákat, Sarkantyú-

kat, lakatokat, Kapákat, Kaszákat, és ezekhez hasonlókat

itt ebben a Városban, se Boltban, se házakban, se Sátor-

ban különben ne árulhassák , hanem elször egy negyed-

részt , azaz huszonöt legyen egy kötésben. Ha peniglen

valaki az emberek közzúi, avagy Kalmár, avagy egyéb a

kinek boltja vagyon, avagy egyéb küls keresked embe-

rek , vagy Vásáriak az mi végezésünk és rendelésünk ellen

különben találtatnának , hogy árulnának az negyedrész azaz

huszonöt kötés kivi ; mindgyárást az mi ott való Dékánunk

embere által , és az megmondott Czéhmeslerek embere

,

vagy magok által, efféléktl elvétessenek és elviteltessenek,

és azt két részre osszák, Egyik részét Püspök Uramnak,

másik részét penig magoknak rendellyék az Kovács meste-

rek. Annak fölötte : ha valaki az Vásárokra j , a vev
emberek közzül, Szablyákat, avagy két él Pallosokat tisz-

títottakat , avagy egyéb hadakozó szerszámot ide az Varas-

ban behozna, azok külömben ne árulhassák, hanem clsször

az negyedrésszel. Az kik peniglen találtatnának illyen mó-

don árulni az negyedrésznek megadásán kivI , az ollya-

noktól véletlessenek el , és kél részre osztassanak , az

megmondott mód szerint. Továbbá hogy ha az Csiszár

mesterek közzi az kivI való mesterekti tisztított Szab-

lyákat, avagy Pallosokat venni ezen Varasban külömben

ne vehessenek , hanem az negyedrésszel , st még ma-

gok is a Csiszár mesterek efféle megtisztított Pallosokat

,

Szablyákat, kikel az kivI valóktúl vétlenek. Ezen Varas-

ban , Es ha még az negyedrésszel vették volna is , som

egy állal , sem másképpen ne árulhassák , hanem csak az

Városon kiviíl. Annak rölí'ille, hogy ezen Csiszár mesterek

l*allosokal kiknek maroklattyok volna, az kiviil valóktúl ne

vehessenek, hanem csak maroklat nélkül valókat. Annak

lölölle, hogy az megnevezeti Kovács mesterek is az nu'g-

Mioiidolt Csiszár Meslerekríck mindeidvor, és minden id-

ben liiiszonkilcncztK'l IJoldajával , avagy Tií('j(''vel öszve

szárrdálván, kii \\i. K(»s/.ön'i köven mcgkös/.ön'iltck és nieg-

lis/.Iilollak , cgv löiiiilou larlozzanak nekick adni minden
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kitroii. Ok IS |M'iii^ a/, (isiszár Mesterek i(ulJas(<*l ;u ki\til

\aluk(úl eiiuekulJiiiia luiii xelutink, liaiieiii csak Lzeii

Nárosbeli Ki»\á<s(»kliil víl iiie^ je^ve^xeii és Uoiid le\r'ii,

Ik>^> a£ í.sí'liK'krul j<»u s/ekeresek, Kas/akal, ez Vánis

liau, és ezen Városban \alú Sokadaloinliaii kiiluiiiLeii el

ne aiiliassaiiak, Itaoeiii a/. iie^>eilre2»szel. Vas szegeket

penij; az s/okas szerint adhassanak el. Végezetre; mivel

li<»^\ u^\anezen fele liselneki Szekeresek az Ko\ács Mes-

terekkel egy (Széliben, ava^N Kalandussághan \adnak ós

mondáinak lenni, l.i okáért k is a/on S/.ekeresek niin-

«len e>/.lendr'l)eli iNinkoNd Sokadajinalian minden szekértl

a/ meguiondotl Mestereknek Kgy Orl jM-nzt ki\el akkor

szoktak élni ') azaz lm>zunot pénzt, a mint annak eltte

is szokás >olt, akkor tartozzanak adni. Ilogxlia penig az

megmoudoU Szekeresek közzíil ezen liel>en \alaki meg-

halna, ezeu Kovács Mesterek, és mindnyájau az kik az

(izehekben vadnak az szokás szerint tisztességessen tartoz-

zanak eltemetni. Kzt sem hagwán hatra, hogy valamikor

az Vasnak sziikségo lenne, akkoron mind Várasbeliek s

mind az kivill valók Vasat mázsával, se egvébképpen n\e-

reségre, és egveh homplárságra seínmiképpeo ue vehesse-

nek, hanem csak házok szükségére, sót hogy elósször az

megmondott Mesterek az il szükségekre, a\agy a mennvit

akarnak szabadon vehessenek eleget. Ezt is hozzá tévén,

nn\el hogy mind az Püspök L'ram szolgálattyáhan , mind

penig minekünk íróknak szolgálattyáhan lenuiek kell, akar-

juk hogy az Vasnak szükségének idején liogNha nén)ell\ ék-

nél, avagy akárkinél, es akárhol Vas találtatnék, ollyan-

kor az roegmoudoll Mesterek az megtaláltatott és megvett

\asat, kit vagy I*üsp6k l rani , \ag\ mi szükségünkre szed-

tek volna lel, magok között eg\enlukeppen o>zlatlassek.

Itulszor: hogy ha valaki az Mesterek közzé udná magát,

avagy mesterséget akarna felvenni, az ollyan mindenek

eltte az Mestereknek Kgy Arany forintot, két Tal elket,

kél Bélest, egvik lUskásaval, másik malosa szölö\el sült

') ^Bingiilum unum Orthont'm denariam pro tempore currentuu'' — djca-

vak ájlanak a latin szóvc^Mm-d.
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légyen , és három Pint bort Mester asztalban tartozzék adni.

Annakutánna is az második Esztendben, Esztend azon

napon a mellyen efféle Mesterséget fel vötl volt, ismét egy

Arany forintot. Az harmadik esztendben is ezenképpen

Esztend azon nap, mellyen az mesterséget felvette hason-

latosképpen egy Arany forintot. Utulszor penig, vagy mikor

az Mesterek akarják, egy Ebédet, négy Tál étekkel, és

elegend borral, és három bokor kesztyt az megmondott

Czéh mestereknek. Nekünk penig íí Uroknak Ötvenhat

pinzt. Püspök Uramnak is hasonlatosképpen Ötvenhat pinzt,

az Új mesterségének megjelentésére tartozzék adni. Ezt

is oda számlálván hogy mikor valakik az Kovács Mesterek

közzl , avagy azoknak szolgái közzl valakinek akar Város-

beli embernek, avagy kivl valónak lovának meg Patkolá-

sában szeggel meg sértenéje, avagy meg nyiraznája, ollyan-

kor az mester Tizenötöd napig maga költségén gyógyítani

tartozzék , az lónak penig Ura az lovat szénával abrakkal

maga tartozzék tartani és gondot viselni reá; Hogyha

penig ez Tizenölöd nap alalt az meg nyirazott Ló ez Ko-

vács Mester állal meg nem gyógyíttatnék, el telvén az

tizenötöd nap , azon mester mind addig míg az ló az elébbi

egésségére nem jut, Etellel, szénával, abrakkal tartozzék

tartani , és gondot viselni reá. Ezt is el nem hagyván :

hogy az Czéh Mester közönséges jónak okáért parancsolna

valamellyik Mester embernek, és azt nem cselekedné, vak-

merségbl elmulatván, mind annyiszor, valamennyiszer

megveti a parancsolatot, két-két forinton maradgyon, és

megvehesse rajta. Az mi penig az leginynek dolgát illeti:

akik Szent Mihály napjára be nem állanának , két forinttal

megbünleldgyenek. Az beállások azért Szent Mihály nap-

jára legy(M), Szent Pál és Szent Péter napig szolg;iIlya-

nak; Hogyha ponigicn Kontár hclyr(! mcDni'iiek , és annak

utánna be jiK-nck, k(''t forint legyen az hnntctí'sck , T'i-

zelésck penig az Tiid()soknak , kik hclibíTesek, legxni böjt

k<)/.c|ill l(i^v;in S/, :Pál, Sz: Péter napig egy-egy (Vi ver
Kasza, ('s S/ml Mih;ily iia|»jától fogva |{i>jl k(»zepig lMi.s/,<)nöl-

öl p<''nz. Az tiidatlaiiliaKnidv i>euig lizelesek a kik j<')k, kik
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fil lit'li llcri-Mk, u/ukiiak t'^Mkiiek t'^\ikiii'k kel hiire fj;y

l\.i>/ul, kik azokiMl is alább valók, Icgu'ii lizrtések üt

foriiK s nt'gy kasza. Mivel azrrt ez ^varló eleiben iiiinJc-

Jiek belej;se^ es li;ilaml(>sá},' alá vellellenek , lia az .Meste-

rek koAZi'il valainelJMk ine^ betegül, avagy az legény kz-
/nl . l'-liát az (Izeli mester tartozzék egy mesterembert a

betegbez vélni élczakára, a leg«'iiy nu'llé basonlókeppen

legenyl, bogyba az (izebinesler l'aranesulallyának nem en-

gednének, két forintlal büiile&se meg tuties quoties, liogy-

ba jUMiig liullok lörtemiék, az Temetésére akar mesternek,

akar legénynek, es a nieg írt mesternek l^seleduyenek

,

larloí/anak az jelt látván elmenni, és tisztességesen ella-

k;in(aiií, bogyba peniglen valaki einmiatná , elször Tizen-

nyokz, másoílsz(»r barminczbat pinz/.el, barmadszor két

egész íorinllal biiiileltessek meg minden engedelem nélkül.

Kil is lioz/á tévén, valamely mesternek szolgája volna,

s az niesUr emberek kó/zl valainell\ik, vagy maga, vagy

más által , akar legeimyét , akar inassal magáboz bitegelné

és csalogatná, teliát az dolog meg világosodván, minden-

kor kel forinlon mnradgyon érette. Mivel azért az Konlár

lielyekról igen beszoklanak menni az Vásárokra, és egyéb-

kor is az Kovács mesterek , a ki nem kevés károkra szol-

gálna az Kovács mestereknek , azért ne legyen szabad

árulniok semmiképpen , a fellyiil meg írt mód szerint.

Annak folullc mivelbogy ez mi engedeimunk, és .\domá-

nvunk ez Kovács mestereknek nem kicsiny basznokra való-

nak lállalik lenni. .Annak okáért ezen Kovács mesterek, es

azok kej)eben az tisztességbeli Agoslon Kovács , Olasziban

lakozó, Sarkantyús Benedek, és Csiszár Osvald , az mi

részünkrt'd való (!zéb mesterek szabad akarallyok szerint

magoklól igirlek , bogy l*üs|iók L'ramnak a maga lovaira

,

az mi résziinkrül való peiiig nekiink és a mi lovainkra

,

és akar mellyikünkére az mikor az szükség kivánnya min-

denkor bárom lóra való patkót üssenek fel. Igy mindazon-

által, bog) a mi Tiszlviselüink az megnevezett mesterek-

nek arra való elég vasat adgymnk. Az megmondott l.akat

gyártók peuig, és Csiszárok IVispók L'ram részére vabik
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magának az Püspöknek, és udvara népének, nekünk penig

magunknak, és házunk szükségére az mi részünkre lév

Lakatgyártók az mesterségekkel készített Pallost, Sarkan-

tyút, Lakatokat, Yas szegeket, Belenczéket, és egyébíéie

általok csináltatott szerszámokat, a mint egyéb kivl va-

lóknak szokták volna eladni , nekünk azoknak az árrából

harmadát kitudván alább tartozzanak adni. Egyébféie Vas

szerszámokat is az szerint mi magunk , és udvarunk népe

szükségére valókat hasonlatosképpen tartozzanak adni mi

nekünk. Továbbá akarjuk hogy az megmondott Kovács mes-

terek, Lakatos, és Csiszár mesterek, mind Czéh Meste-

rek és egyebek, az kik az íí Mesterségeknek nevét viselik,

kik az Városban laknak, Esztendonkint minden rnapján,

az mint tudniillik mind eleitl fogva szokás volt mind az

mai napig, és megtartatott tisztességesen, kiki az értéke

szerint meg gyújtott gyertyákkal , és arra való szokott Zász-

lóval , harang szót hallván , az Nagy Misén , a mi Szent-

egyházunkban gyülekezni , és az Isten igiét meghallgatni az

mi rendtartásunk szerint az Processioban jelen lenni , és azt

a napot, úgymint nagy Czégéres vagy Jeles Innepnapot,

nagy és békességes gyönyörséggel, minden háborúság és

viszálkodás nélkül larlozzanak meg ülleni és szentelni Vé-

gezetre utulszor Ezt is hozzá adván, hogy midn valamel-

lyik Czéhbeli mester ember, legény, vagy tanuló gyermek,

elmúlhatatlan bizonyos szükségétül kínszerittetvén, ez Le-

velünket, vagy Cztíheknek közönséges szokott Pecséltyét

az Czéh mestertl kikérvén , nap alá mentéig magánál tart-

ván , ugyan azon a napon a Czéh mester kezéhez vissza

nem vinné, két forint birságot tartozzék érette lizotni.

Mely dolognak emlékezctire, és örökké való ersségére,

ez mi hiteles és függ Pecséttel megersilelöll Privilégium

levelünket végeztük engedni és kiadni. Költ ez Levél Szent

IN'ler Apostol mcgfogallalásáuak Innepe napj:ín Chrislus

I Viink szíil(!l(''S(' Illán E z e r M é g y s z á z IN y o I c z v a n e g y

cszlendln'ii. ').

'; K/.f'n óvHzáin k('(H('(r(r|iniil IiíIi.'ih : imil niAHodik .lános Zsi^xinoiifl

ITiTl ik ('v flcjf'ii li;ilt il; :r/,( kell fellát n.'iK.V valószinÜMrfíi^t'l követ
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Mi ait'rl Namli Kuvira MetliTckiu-k í./tk .MeskU'rí,

ii^uiiinl Nn^y lUiiNní Isháii Kuvúcs F (Izéli Mesler, és

N.irnli Mili;il> Ko>Jcs Kis CivU Mi'MtT, ai ffllu'il ino({irl

l\«»\ats M«'^irr«kii('k kcpckbcíi , az K«'cskt'iiu*li Hocsuleles

I <• Hiroii.ik ii^Miiiiil /aiia Ishaii Iniinnak INkiidivfl e^uiK,

azon ki'cski'inii Városának Kuvács oll lakó mesteri melIeU

lrrk(-(l\«'ii iifkiiiik kiiltlotl levele állal, ki oU lakó ciii-

lierse^fs Ko\ais Meslrrtk , iigMiiiiil Lévai (jyenis János

K<»vác$, (>uka Jakab Kovács^ és Tódi l&lván kovács adi-

iiak ke/imklien. Me^' ériven azért az Kölnietek Kovács L'ra-

itnek melled való torekudesét , és az hasznokat is nem
kevés elmenetelekre nekik és Successorinak az szerint a

mint nekünk enjíellelell , és e^vébb helyekre is ma^'var Or-

szágban eddi^ ki atluk a kiknek kivánlatolt , az szerint az

l'rban ki mnlt Uddo^ endekeztMú /s. János Királvnak i'ri-

vile^iumának conlinentiája szerint kiatluk, jövendbeli hasz-

nokra. Ko!t Váradon Szent Iván havának Ti/enkelldik nap-

ján; Kzerhalszáz Olven három tszleudben. (i'ecsét.)

A k(*c-!»keméti küváas céh lád:\jában létez naj,'V'vánuli eredeti kiad-

vinjTóI itirva ; nielj-nek egy jóval régibbnek mutatkozó , de CHonka la-

tin ítéldánya is ugj-anott találtatik.

47.

1663. A nagyváradi kovács céh átíratván »aját pecsété

alatt kiaJváiiyoz:(i Jiátlmn/ Zs öjmond fejtJelemtl nyert céh-

szabályait a kn-t>lc- iii>'tl k'ivác^ c<:lt rt'íizére.

Mi Sonilxai íJallion /si^iiMHid trdely ürszáj;nak Najda-

ja , és Székelyek Ispánnya ele. Adgyuk emlekezelire jelen

való Levelünkben, az kiknek illik miniieneknek jelentvén.

Hogy az becsületes Thúri Tamás és liojii László, az mi

köztetni — mit a kftvctkt-zö oklevél szövetbe még hihetobW toend —
hogy a nagv-váraili k n.- .

. )i t,,i,t, f. i. ,i. i,,,. Lt,,! birt rt-gi célurabi-
lyokat . é« így 1 4> céhlevele , nielyell-

bol valamely avat rkesztettf, — még
ptáig latin BzövegÍHjl , n neui elég Hserencso* fordüáaju.
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Váradi Varasunkban lakó kovács Mestereknek Czéh Mesterei

mind e magok és mind azon mi Yáradi Varasunkban

lakó eszes és tekintetes ') minden Kovács Mestereknek

nevekben és személyekben mi elünkben személy szerint

jvén, adák elé, és jelenték mi nékünk, az Vitézl, eszes,

és tekintetes Eötvös Deménynek Váradi F Birónak, az

több Eskütt Bíráknak , és az egész Váradi Tanácsnak Re-

gál papíroson kinyitva költ és kiadatlatott , és azon Váradi

Városnak pecsétivei az Levélnek alsó részénél veres vi-

aszon nyomva megersíttetett levelét, melyben valának bé

írattatván ném-ném Artikulusok , mellyeket azon Váradi

F Biró és Eskütt Birák , az Váradi Kovácsok Czébinek

ersségére és usussára, azon Kovácsok kérésére adták és

engették az ide alá megíratott rendi szerint. És supplicálá-

nak minékünk alázatossan , hogy azt a Levelet, és abban

való minden Artikulusokat és Czikkelyeket erssekké, ked-

vessekké, és minden bevételre méltókká tévén, jelen való

Levelünkben bé íratni, és azon Váradi Varasunkban lakó

Kovács Mestereknek, és azoknak minden Successorinak

,

utánnok következendknek mind örökké erssekké tévén

conlirmálni méltóztatnánk, melly Levélnek rendi illyen vala.

Mi Eötvös Deminy Váradi F Biró, az több Eskütt Bírák-

kal , és az egész Váradi Tanácscsal egyetemben Adgyuk

emlékezetire ez jelen való Levelünkben jelentvén minde-

neknek az kiknek illik. Hogy ebben az Váradi Városban

lakó eszes és tekintetes minden Kovács Mesterek személy

szerint jvén mi élnkbe, jelenték minékünk: Hogy k a

régi idben az három rendbéli míves, vagy kézi munká-

val él Mesterek , tudni illik : Kovácsok , Sarkantyúsok

,

vagy Lakalgyártók : és Csiszárok , ezen Váradi városban la-

kók , ugyana/.on egy Czéhvel éltének volna. De annak nlJÍnna

id járláha azon hárou) rendek bizonyos és nieghihel

okokliiil (m"> rnaijok kozoK egyínáslúl rnegoszlollak , (vs elvá-

lasztanak volna, és ininiár sok eszleiidktül lógva külöm-

') A ^prnrlcn.s cl <• i re ii iii.m pcc ( u h" l;i(iii H/.nvak nem kiolrK'tó

f<>nlíl.'i«;i.
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l/«') fs kukiiiil* kiiluitiltfi-le r('iid(jr(áM>l» «ülna, cs nrm

a/oii e^\ (ár!ia&;i^l»aii ós CuMiheii élnének ; minek okáért

axoii Koxjos Mesterek ollyjn Le\el nelkul szókulkudnrnek,

Miellv esak az Mesler>»'j;ekre és (i/eliekre nézve, vh olly

AriKulusokai s vészeseket fo^blna hé, mely c»ak az ó

rendeket, és nem egyeli rendeket illetne. Annak okáért

kerenek lieiiniinkct a/on K<»\;ics Mesterek " ' törek'

dessel , ln»^y mi m ó esendess«'geket es k" .
^ hasz-

nokat ehhen eloltunk xiselven, ó nekik hizonyos Artienlu-

fiük:it rendelni, adni, es engedni, és Várasnnk öre^ihik

IVcsetivel me^erMtNen, heiraUii, és ó nekik s maradé-

kinak, és utánnok k()vetk«>zendók , mindeneknek arn'd való

Levelet adni akarnánk; Kiknek kéréseket igaznak és mél-

tónak ismervén , es azt is es/itnkben vévén , az megneve-

zett kovács Mesterek immár sok esztendK'd fogva mind

az (Isiszároklól , mind a Lakat gyártóktni külomhüzó vé>

gezésekel és ren(ll:irl;Í5.ok;it larlollak volna , és most is nem

egy Lzeliel tarlanúiiak. Azerl az ide alább megiraloll Arli-

eulusokai mi is egyenl akaratból , és egyezésbul ú nekik

,

és minden utánnok következenduknek rendelliik, attuk,

s engedtük illyen iormán : A Kí'g) elmetek Várossábol

Kecskemétrl érkezvén hozzánk ide Váradra ugyan ott lakó

Csuka Jakab kovács , — Mihály kovács , és Tóth Istváo

Kovács íratnék úgy az magok képekben és nevekben, ez

ide alább meg irt ugyan olt lakó emberséges; tiszteletes

Kovács Lrainknak is úgymint: Cyeois János kovács, Be-

ks Mihály kovács, (i\orgv kovács, Pál kovács, és Mojzes

ko\ács személyében s meg adák a kegyeUnelek 10. die

Április irt levelét 25. Anni praes. Mens. May, mellyet

midn elolvastunk v(dna s contiuentiáját érlelltik volna, az

kegvelme(ek irás;inak jo s/iwel engedtünk, az í'ellyni meg

irt jóakaró kovács Urainknak is akarván szolgálnunk a

végre, hogy k is az boldog emlékezet, L'rban kimúlt

János király Privilégiuma szerint élhetnének, és hogy ahoz

a s/ep rendtartásnak modgsa szerint inMellielnenek , az

Praerogativánk szerint, mivel Magyar Országban (a minta

meg irt János Király Levelének tenora larlya) mindenütt
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a hun kivánlatoU tlünk kiadni , kiadnók , a végre mi is

tartozván kiadni, kiadtuk az tiszteletes Kecskeméti Biró Uram

Zana István Inslantiájára, eskütt társaival együtt, mely reá-

jok applicáltatván így következik : Elször tudniillik hogy

ebben az Kecskemét nev mez Varasban lakó minden

Kovács Mesterek minden esztendnkint az mi Urunk Jé-

sus Christusnak környülmetélkedésének Innepe után követ-

kez legközelebbik Vasárnapon eggyüvé gylhessenek , és

kél tisztességbéli és arra alkalmatos férfiakat közzlök

Czéh Mesterségre választhassanak , kik mindgyárást azon

Mesterek gylésében az Czéhnek rendtartásinak megtartá-

sára, és minden egyébb dologra is, melly az Czéhek-

nek igazgatására néz, hiteknek letételével köteleztessenek,

mely hitnek letétele véghez menvén, azon két Czéh Mes-

ternek mindgyárt az Czéh közönséges ládáibúi két forint

fizettessék. Annak fölölte hogy azon Czéh Mesterek az több

Mesterekkel eggyült minden tizenötöd napon , tudni illik

hétf napon az f Czéh Mester házához menni, és öszve

gylni tartozzanak, hol minden Causákat, mely az mes-

terségére nézhetne, és két forintig kiterjedne, megitélhes-

sék, és execuliot is tehessenek. Tanúkat is penig ollya-

nokat megeskülhessenek, a kik azon Czéhekhez tartoznak.

Ha penig a szükség úgy kivánnya , hogy olly embereket,

kik külsk, kik az Czéhekhez nem tartoznak, meg kel-

lelnék eskütni , ollyankor az Kecskeméti f Birót , ki akkor

lészen, tartozzanak megkeresni felle, és egy eskütt Biró

eltt, kit az f Biró arra elválaszt és bocsát, afféle küls

tanúknak vallásit az eltt hallassák meg, és vehessék hé.

Ha penig valamely Pörös fél az Kovács Mesterek (örvény

tételével meg nem akar elégedni, mindgyárást az a Causa,

mely vagy Mesterségének elvesztését nézné, vagy penig

kél forintig való bírságot illetne, jobban megvizsgálásnak

okáért elsben több míves renden való közönséges (^zéli

Mesterek, kik kíiloinb-külömb renden vab) míves emberek

légyenek , és öszve hivattassanak , azok eleiben apprll;illi;»s-

síni é's ki-rdre vehesse, l-^s oiiii;iii isiiK'l a meg íil Kecs-

keméti l Bírónak székire vihesse, mellyet az Kecskeméti
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U'» Uirú az 6 e&kúK hinii\:il iiicgiU'lvt'ii , és nie^b(«;i(i, vi-

s/uiitag Kioculioiiak ttkárrl ismét azun Kovács MeKliTck

elfittcn \iss!:al)<)csúlniii t.ir(<t/zck. ÍI;í pciii^ oly lN'>r lor<^u-

na, iiit'ly a ki'( lonnl suiiuiial lel iicin criié is, az oll\an

Cauüa ne az közönséges Mesterek eleiben, hanem csak az

kecskeméti f lliró Székire, kérdésnek uláu eg\szer elvi-

tessék , és onnan ismét ulolsó Kxeeulionak okáért az Mes-

terek eleiben vissza boesállassék. Azt meg jelentvén , hogy

lia valakinek az Mesterek küzzi, vagy egyéb akármi ren-

den lév emberek közzni , az fellxl meg nevezett tizen-

ölil-ölöd napokon az l!zeliben lV»ri lés/en , az oll)un pö-

rös semmit ne tartozzék zetni: de ha valameliy Mester-

nek, vagy egyéb akármi r«'n«len lé\ö embernek sznksége

azt kixánnxa, hogy az Mesterekel nem az meg nevezeti

tizenötöd napon kellene öszve liini és gxiljteni, az ollyan

ember a kinek töreködésére az Mestereket öszve kellett

gu'ijtí'ui, az Mestereknek közönségessen tartozzék tizenkét

pénzt tizetni. Toxabbá ha valaki az Kovács mesterségei

meglannlván , és j(d tudván , magát az Czéhnek lársa-

ságálian bé akarja adni , és mesterséget akar t'elvállani , az

olÍNan az egész Czehet megkeresse, és az közönséges Czéh-

ben megjelentse , hogy mesterségei akar fel venni , kinek

tudomáimyánnk és mesterségének megxizsgálására és meg-

látására ket lálö, a\agy vizsgáló Mestert válasszanak, kik-

nek szemek láttára az ollxan nj Mester, a ki mesterségei

akar felvenni , maga kezével és mesterségével , minden

egyebek mutogatása nélkül , Kjei , éjiéi után való egy óra-

kor elkezdvén, az következend napnak eslvejeig illyen négy

vas szerszámokat, mellyeket Mester Kémeknek hinak, tudni

illik : egy öreg Fejszel , egy hd vágó kaszál , egy Ásót

,

és egy kapát jól larlozz* k megcsinálni, készíteni, meg-

lisztitani, fényesíteni, xag\ az mint szoktak mondani meg-

köszörülni, es minden készuletixel telis esseggel elvégezni,

és annak a két nezö , vagy látó Mesternek azon az napon

tarlo/zek ételt és italt adni. Ha penig annak a ki mester-

séget akar felvenni, akkor szolgája nem volna, más Mes-

tereknek szolgái közzúi kettt , a kiket akar , arra az egy
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napra hogy az Prölyökkel üssék az vasal, 6 magálioz hí-

hasson. Ezeket így elvégezvén , más következend napon

az Czéhnek gylésében az, az tíílle megkészíttetett négy

szerszámokat mind az egész Mesterek eleiben el vigye,

mellyeket azon Mesterek mind egyenkint jól megnézni, és

jó lelki ismeret szerint megvizsgálni tartozzanak. És ha

azok a Kovács Mesterekti jovaltalnak , tehát az ollyan új

Mester az Czéhnek társaságában bevétetik. Ha penig azok-

nak a szerszámoknak ketteiben valami vétkecske találtatik:

azért az Mestereket könyörgésével megengesztellye ; De az

ki háromban nagy vétket találtatik tenni, és nem jól készí-

teni találtatik, az ollyan az Czéhben bé ne vétessék, hanem

többet kénszeríttessék tanulni. Továbbá az kinek mve vagy

mestersége az fellyl meg írt módon megláttatik , és az

egész CzéhtI javaltatik, az ollyan azon mívének bemu-

tatásának és jovallásának napján, az beállásának jegyére

az Czéh közönséges Ládáiban négy magyar! forintot tarto-

zik adni , és mindgyárást nyilván az Czéh társaságában

vétetik, és attúl fogva ebben az Kecskemét Várassában az

Kovács Mesterséget, mint szinte egyéb egy akárki az több

igaz Meslerek közzl , is az mívet gyakorolhallya és

mívelheti. De míg azt az négy szerszámot, mellyet Mester

Remeknek hínak , meg nem készíti , és az négy forintot

meg adni nem akarja, addig az Kovács Mesterséget gya-

korlani és mívelni semmiképpen meg nem engettetik, mivel

az Sz: Püspök püspöksége alatt lakván (?) Az mikor az

melly iljü Mester bé áll, tartozzék az beálláskor s/.áztizen-

két pénzt adni , mely pénznek a fele légyen Püspök

Urarné , a másik fele penig az Czéhé. Ugyanazon újonnan

beálloU Ifjú Mester tartozzék mester-asztallal, a nielly illyen

disposilioval és ordóval légyen : Az Új Mester fzessen hat

tál elkel; Els tál élek légyen Káposztás hús egy Disznó

orjával cg('!sszen fejestül, melly közölt légyen négy koncz.

Második Iái élek Tyúk édes lével , melyben legyen tíz

'lyiik. Il;iini;i(lik Iái étek liiskásával két konczal , kiben

IcgyiMJ lí/, Tyiik. Negyedik Iái élek l'\'kete h'v , négy jó

kövér maliicczal. Olödik Iái élek Suli, kél jó öreg kövér
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IímmI Pecsenye '), és kél jó üreg küvér malacz tliy, u^sau

i'ietí süli tál élek melliU légyen kél Oéles, egsik maluzsa

szúló\el, másik Hisk:isa\;il m'iIi. Ilaltulik (ivúiiinjcs l:il etek;

iigMuiiil: INtcc/, hio, MopNuro, rlt-griuJú. K> niitiili'Zek

mellé az eliHlelck mell)' a/oii l j .Mester azon a napon

elegemi Itorl , ull>anl, valamellyet az kovücs Mesterek

szeretnek , tartozik adni. Kzt is véj»i'ztük egész Czéliül

,

hogy arra az napra, mellsen az Ij Mester mester-asztalai

megadgya, rendelünk kél látö mesterekéi ö mellé, kik ez

leiroll rend, és mód szerint az megrendelend«'t eledelekre

jó lelki ismeret szerint xigNázzanak, es az ebedet elkészít-

tessék. Annakokáert mind az Disznó Orja, mind az ilnsz

tyúkok, mind az liat malae/uk , és két fessal lVcsen\ék

ollxanuk legyenek, mellveket az arra rendelteteti l^ló-

Meslerek levehetnek. Ilogslia penig az ollvan Ij Mester,

ki az Czéliheu hé akar állani, és ez íellyúl megírt ebédet

elkészítteti, akkoron megpanaszolná vagv közönségessen az

(Izelinek, \agy penig az Mesterek kozzül \alainellNÍk eltt

panaszképpen valami tiszteletlen szót szóllana , Itendeltiik

egész (Izehnl, hogy mindg\árásl az egész (Izéh onnét fel

kelvén ehnennxeu, és minden költsége liiáhan lévén, mes-

tersége nélkül ellégNen. .Vzután harmadik holnapban azon

Új Mester mind az egész Kováes .Mestereknek, az Czéli

közönséges Ládájában, mikor mester asztalt ád , ngyan

akkor az mellett tíz mag\ar forintot tartozzék adni, és

zetni, és a két Czéh .Mesterüknek két bokor kezlyi'il.

Minlhogy penig ezt a megírt .\rticulnst az (Izéhben üjon-

nan be állandó ilju Mesterekrl az (^zeh Leseiének rendi

és kívánsága szerint egész Czéhl végeztük
,

jovallotluk

,

és comprobállnk. Tehát mi fellMlI megírt mostani Czeh

Mesterek közo.seges .Meslertársainkkal edgvütt adgyuk endé-

kezetire minden tisztességes Kovács .Mestereknek , mind

mosianiaknak, s mind ezután következendknek, hogy valaki

ez Arlieulus ellen az Mesterek közzni csak valami kis illet-

lent szóllana is. Vegezluk egész Czehl , bog} mimlgyarásl

') Ma .frlsár-iiak norexik , ludy marhaoomlMt Jelent.

KteAÍftu't i. tört. 11. köt.
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egy egész Mesler-asztalon maradgyon, mellyérl se közönsé-

ges Czéhre ne appellálhasson, sem imide, sem amoda ne

excipiálliasson , hanem az Czéh rajta megvehesse, minden

fogyatkozás nélkül. Ezt is el nem hagyván : Mikor Kecske-

métre szenet hoznak bé el adni, a Kovácsokon kivi senki

meg ne vehesse, még k is tartozzanak egymás közt fel

osztani. Az Apródok vagy Inas szolgák fell végeztetett,

hogy ha valaki az Kovács Mesterséget akarja megtanulni

,

az ollyan az mester-gazdájánál két hétig lakjék, azután

az a Mester két Kovács Mestert hozzája híván, az Apród-

gyával vagy Inassával két esztendeig meg szegdgyék, és

az Apródgyának mindenik esztendre egy-egy forintot,

két inget, lábravalót, elegend sarut, egy Ködment, és

egy süveget tartozzék adni. Azoknak penig a két Szegd-

tet Mestereknek két pint bort adgyon. Ki tellvén penig a

két Esztend, azon Mester az Apród, vagy Inassát az

Czéhben felszabadítcsa , és az ollyan Apródnak az Czéh

Pecsétivei az esztendejének igazán kitöltésérl való bizony-

ság Levelet az egész Mesterek tartozzanak adni. Az Apród

penig akkor az Mestereknek huszonöt pénzt zessen. Mi

azért Váradon lakó Nagy Bányai István Kovács öregbik Czéh

Mester, és Váradi Mihály Kovács kis Czéh Mester, az egész

becsületes Czéhbcli Társainkkal eggyütt az fellyül meg jedzett

mód szerint az boldog emlékezet Istenben kiniúlt s idvö-

ziílt Zs. János Királytól extálván Privilégiumunk, annak

lenora szerint, mivel minden Magyar Országi Czéhek iimen

vévén eredetet, az szerint: megtekintvén egész Czébíil

mind az meg írt Kecskeméti Hiró Uram /ana István Uram

('rétiek való esedezését, s mind peniglen az jövendbéli

dolgokat, hogy k is, és ulám)ok lév successori élhesse-

nek azon Privilégiumnak ercíjevel. De így mivel az Privi-

légiumnak eonlinenliiija ez: hogy minden az Három Siítoros

Innep napokon, úgymint: Kariícson , lliisvi'l, ('s Pünkösd

liitii'piben készííu h'gyen az llarangsz<»l hallván az Fels(''ges

l.slenn(!k liszlességéro s az mi Lelkünk IdvességétKfk kíMc-

sésére. Vasárnapokon is i^yujlolf gyerly:íkkal , szöví'lnekek-

kel, és szé|) szívbeli dicsíictekkel enges/.lellyek a Minden-
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linio Uicnl i> kön>ur^i'S('kki'l. Mi aonikolíi^ eg(*>z (Itéiinl

litlo iHisIn nicdiaiile ki adluk az mi Széliünk iiek szukou

IVcstMi alall. Kll Winittoi) iNiiikosd lia\áiiak liu^/oiilialuilik

iij|ijaii Kzerltalsaaz uhciiluroiii Ksztfudúbcu. (L. S.)

l^eyinitH miitoUt a kiTkkrto^Ü kuvicji céh liimátian.

48.
J63. Mutztafa Efendi Imdai kin ' .,>

vác* ntt^trrtk között ttfiJcint hátxx fni

rmdei , azok h(Uti*kört't vmjszabja , a kotUárok tt czigányok
elUii intézkedik a a kovdcéokaí a vdroti bini ca tanáét utalnia

alá hizza.

Ml Muszlafa Kltiuli IJudáii lakuzó, az H;il;ilm,is ^\i>t-

lii'U'tltMi Trök (Isjszáriiük az TengertMi íiiikh Unó Yt-g-

liázailtan lévó Yiiézinek íizel Meslere , Kainorás IVa , Nazur-

Hekjo, IsteuuL'k engetlelniébl nioslan.

(
Juröí pec^e'íjfgy (js cirHÍrat./ )

Adom lunára mindenekuek az kiknek illik ezin pccsé-

les lexeiemufk rendiben, liogy jövének elöniben az Kecs-
kenitl Varasában laküz«» Kovács Mesterek, n\iijl>án alázalos

supplicaiiojokal, bog\ az mi lialalmunk szerint ailuánk «'» nekik

ol\ levelel, az mtdixol ük is az ú Szabadságokban mi általunk

meglartatváo, erssek lebelnének. Kívánságok penigez, hogy
minden esztendnkinl k«»/.zúlok báronj V.wh Mr^lert ollsanl

az minemút úk szt-retnek >ala>ztliass;mak, az kik minden
küzöttnk való dolgokat az mellNek az Mesterségekre néznek,
meg \i^ iiakésni üiak «-s ki ezinu-relhessenek,

és az . ^ luatos g.jt. . . -tkkel az kikel buntilui kell,

megbúuletliessenek. Annakfektle |Kiranesoll\ük, hogy az

Kontár az Czehbeli emberek hírek nélkül, és ellenek Vára-

ss te.

A névjegy

'

.fSi

1..

A !>• fUBjri ohu
hmlo: MuíZlai.i ~. ^Mta Aliuk.

2u
"
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sunkban ne merészeilyenek árulni, az czélibeli Mester em-

bereknek károkkal lévén , ba penig vakmerségre velvéií

magokat az Czébbéli Mester emberek bírek nélkül árúiná-

nak, jószágokat mind elvehessek és vitethessék. Annak-

feletle ba valamikor vidékrl szenet találnának bozni, Senki

az Kovács Czébbeli Mesteremberek hírek nélkül és Czéh

Mester híre nélkül meg ne merészellye venni, ha penig

valaki vakmerségre vetvén magát, Czéh Mesterek híre

nélkül szenet venne, tehát Czéh Mester szabadosan az

szenet az Kovács Mesterek közzl az kiknek szükség , el

oszsza. Annakfeletle se Czigányok , se Kufárok ne meré-

szellyék megvenni az behozatott szenet az Czébbeli Mester-

emberek hírek nélkül , ha penig ezek is vakmerségre vet-

vén magokat, Czéh Mesterek hírek nélkül vennének sze-

net, az Czéh Mesterek lelenni illend árrát aj szénnek,

az Kovácsok között elosszák; Mivelhogy penigh az mint

hallyuk az Czigányok miatt az Kovács Mesterek munkájok-

ban hátra maradnak, k etvévén hír nélkül a szenet, k
az nélkül maradnak, holott k az hatalmas Császár hídgyát

és Buda Várát mikor kívántatik az Uraktúl, mindenkor

készek az szolgálatra, még is az Czigányok az szenei meg-

veszik ellenek s k annélkül maradnak, azért ezt is

parancsollyuk , hogy az Kovács Mesterek akaratlya nélkül

azok is meg ne vehessék. Annak felelte parancsolatunkhoz

ezt is hozzá tesszük, hogy az Kovács Mester emberek az

Császárnak Kalapácsokkal szolgállyanak a mikor kívántatik

az Császár Várához.

Valakik penig ez mi parancsolatinknak vakmerképpen

fel bontói lesznek , abban bizonyossak legyenek , hogy ne-

künk adattatott hatalom szerint száz forint birsággal és más-

képpen is megbünteltyük száz i)álczával.

Ezt is parancsollyuk hogy ez Kovács Mesterek valahon-

nan az Mesterségekben magokat erssííeiü akarják, senki

ne ellenzbesse, st inkább az Várasi F liir('> cs 'i^iniícs

melleitek levén, igasságokban mindenkép|)en mellellek le-

gyenek, és gyániolílsiik ket, minthogy tartoznak is vele,

mivelhogy jobbágy társaik.
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K/ckruk iil;imi;i Islcrirn'k ^'oihI^nu xiscU'sc IcpNcii rniii-

ii\.ijniik;il.

költ CL Ic'vt'l lUiiláii (lío '1:í. (lie Jiillii Anno. 1G33.

Idein <|ui sujin.

MagTSr nOmgfl credoti a kecskcmiMi kovica c<}b ládAJúlian.

49.

16i*4. Kétidu budai vezir hasa Tutaja bégje Omer szabdlj/-

ievele ; a kecskeméti kovács mesterek részekre , melyben a czéh-

viesterek választása , hatásköre , s a kontárok és czigányok

korlátoziísa iráiU intézkedik.

Mi az hatalmas és Gyziiotctltín Török Császárnak Ten-

geren innen lev minden liaduinak Fe i<,'assá^'ad(') Szer-

dárjának , lUida várának Vezíre és alioz tarlozan<lo minden

Vég házainak Fe goodviselje lévén, az Nagyságos Vezér

Klienán Tassának mostanában minden doij^ailian és L'dva-

ralan Fe ünicr Tihája liékje lévéu.

(TúrUk pecsétjtgy c's címirat.) ')

Adgyuk luttára mindeneknek az kiknek illik, és ezen

mi levelünket láttják, leg fképen az mn hatalmunk és

lirtokunk alatt lev Tassaknak, Békéknek, Olaj Hegek-

nek , Agáknak , és azok alatta lév Vitézinknek : hogy jve
az mi hatalmas és kglmes Vezér l'runk eleiben az Kecs-

keméti Várossábau lakozó szegény kovács mester Jámbo-

rok; alázatossan supplikác/iojokat adván: Adván Krlés-

snnkre; hogy az e Mesterségjekhöz képest közökben egy

Fe Czé Mestert kíváimak , az ki az e hilekön való Czé-

heknek Gondviseljek lemie : Fgy lévén, meg Fngedtfik:

Stt az mi Kglmes Ve/ér Lrunk az e Pecselivel levelet

*> Omcr kethuda névjegye s pecsété.

A Ht'vjtjryben : Omvr ixird , a nagy-
^á^;|>s v«'zir klthu(l^ja.

A jKiMtí'u: (1nuT. Kji*aan baüa o

nag}üága kethudnja.
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is adott nekiek: hogy az Pattai János nev mester ková-

csot magoknak Fe Czé Mesteröknek Esmérjék, és az eo

Parancsolattyában halgandó legyenek: az minthogy kglmes

Yezér Urmik kezekben az e maga pecsétével is ers ha-

talmas Török levelet is ada nékiek : és minden Esztend-

ben oly Czé mestert tegyenek, az kit ek szeretnek, és

az e hiteken való, Czéhekhöz való dolgaiknak gondját

viselje 5 és az kit bntetni kivántatnék , meg bntethesse

:

Annak felötte parancsoljuk : hogy az a kontár az Czébeli

emberek hh^e nélkül és Ellenek Városunkban ne meré-

szeljenek árulni , az Czébeli mestereknek károkkal lévén

;

ha penig vakmerségre vetvén magokat az Czébeli Mester

emberek híre nélkül árulnának , Jószágokat mind elvehes-

sek. Annak fölötte ha valamikor vidékrl szenet találnának

hozni, Senki az kovács Czébeli mester emberek hírek nél-

kül , és az Czé Mester híre nélkül meg ne merészellye

venni: ha penigh valaki vakmerségre vetvén magát, Czé

mesterek híre nélkül szenet venne, tehát az Czé mester

szabadossan az szenet az kovács mesterek közzl az kik-

nek szükséges lévén, el ossza. Annak fölölte se Czigá-

nyok, se kufárok ne merészellyék megvenni az behozatott

szenei , az Czébeli Mester emberek híre nélkül , ha penig

azok is vakmerségre vetvén magokat, Czé mesterek híre

nélkül szenet vennének; az Czémesterek le tenni és illend

árát az szénnek, és az Kovácsok közölt el osszák: Mivel

hogy penig mint halljuk, hogy az Czigányok mialt az Ko-

vács mesterek munkájokban hátra maradnak, k elvévén

hír nélkül az szenet, és k a nélkül maradnak, hololt

ek az mi halalmas Császárunk hídgyát, és liuda várát

mikoron kíváiilalik , mindenkoron készek az szolgálatra,

még is az Czigányok az szenei megveszik e ellenek, llgy

lévén: parancsoljuk hogy az kovács mesterek akaratja nél-

kül, azok is meg ne vehessék. Annak fölette parnncsola-

lunkhoz képest ezt is hozzá adván, hogy az kovács mes-

terek az hatalmas Császárnak kalapácsokkal szolgViljanak

,

az mikoron kívántatik , az Császár várához : ezen kül vala-

kik [leni;^' az Na}^ys;ig()s lludaí Vezérek (illene Tusakodni
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- Ii'h/iick , luiuU'U'sf Ir^u'ii síÁi l(trml : fs a/nn kül is

siái Ihiicza : s Kil is l\ir;iiu*soljul« , íki^v ha :\f. kovácK

.Mí'sUTok >alali(MiiKiii a/, ó inesU-rM'gckheii ctúsíUmií akar-

jak: senki III' elkMi/.lit'sse, sll iiikalih az Városi Ke Itiró ,

és Tanács iiu'lli'tick Irvén , i^a/.>á^iikliaii iiiey tartsák kcl

,

iniiilliu^x larloziiak is xélli*, iiii\cllio<;y úk is az Juh-

|tá;:\ r.ir>aik lévfii. Kiill lUidáii , Marciii'- 12. IHc. Anno

lt>54.

M;it:yar s/iiv. j^ii fn-íK-ti a kcritkeim'ti kovAcji c^h látlAJAImn. — Kzcn

érdfki-8 okuiáiiy kiállit;'uii ai.ikjálx'il uxuii tudománt incrítJUk : hogy a

töK>k jKf»t*tj«'j,'y t'H cimirat i'l«)h-{,'f»fii tÍ8Zl:i paiiirnt Vfzoívf kéitxco

állott , mi'ljTC Hzután aJkaltnilag — fölibv a ciiu , alája |Rtlig a üxüreg

rAinittatott.

50.

1654. Afnrt. 17. A budai veztr basa céfnnester válaszUUt

enged a ktcskeméti kovács céhnek.

(Fölül Síári Khénán basa pecaéte.)

Nemes Mevlana, Lutlai Kádi! (jelessége növekeiljck.

)

K/.en iratul clüiiiulalu , KtCNkeinét városában Ictelcjíe-

iletl kuvács céii a hudai diváiilioz l'olyamodványt adott be,

liixatkozva az általa végzett császári munkákra, tuxábbá a

budai vár alatt folyó Duna liidja t'|»itése körfil tett szolgá-

lataira, kéri, hogy engedtessek iiirg eg\ leliigNel s a céh-

beliek vétségeire nézve büntet hatalommal biró céhmes-

lernck saját keblökbli xálaszlása. Vag\is, iiiiuláii e lisztre

Tatai János ne\ jobbágy koNacs mesteri mar hiaba\al<»

szokásuk szerint el\álasztolla, erre uézve megegyezésünket

ij\ilvániló rendeletünk kiadatásáért esedezik.

Knnek következtében rendeltetik : hogy az imént em-

liletl jobbágy a (enuexezetl xárosbeli kovácsokra lélugvel

s vétségeikre nézve bntetó hatalommal biró céhmesteri

tisztel, mels a céh hiábavaló szokása szerint választás alá

esik , vi.M'llieli ; s azután , nnnlliogx Ok az ellenséges ter-

letrOl futottak s telepedtek e városba , onnan szerzdésük

szerint magukkal hozott legénxeikel (tanihányaikat), elbbi
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lakhelyökre visszatériökben senki se akadályozza. E parancs

szerint kell cselekedni. 1064. Rebbjülahir hava 27-én =
1654, évi Martius 17-kén.

Török szöveg eredeti a kecskeméti kovács céh ládájában.

51.

1654. Omer hég , a hudai vezir hasa Tihája Bégje a kecs-

keméti Kovács mesterek közötti cehmestei^dlasztás , s a kon-

tárok és cigányok korlátozása iránt intézkedik.

Mi Tyenán Pasa az Hatalmas Gyzhetetlen Török Csá-

szárnak az Tengeren innét lev végvárainak Szerdárja és

Buda várának F vezérje, és minden Udvarának F Gon-

gya viselje és Tihája Békje, Omer Tihája, Istennek En-

gedelmébl.
(Török pecsétjegy és cimirat). ')

Adom lutlára mindeneknek az kiknek illik Ez Én Pe-

csétes Levelemnek rendiben. Hogy Jövénck élmben az

Kecskemét Varasában lakozó Kovács Mesterek , nyújtván

alázatos supplikaliojokat, hogy az mi hatalmunk szerint

adnánk E nekik olly Levelet, az mellyel Ek is az

szabadságokban mi alattunk meg tartván Erssek lehetné-

nek, kixánságok penig ez, hogy minden Esztendnkint

közlök ollyant az minemíít Ek szerelnek, választhassa-

nak három Gzé Mestert, az kik minden E közöltök vnló

dolgokat , az mellyek az E Meslerségekro néznek , meg
vizsgálhassanak, és meg láthassanak, és ki ('zímerelhesse-

nck. I!s az szorgalnialos Gondviseh'scKkcl az kikel bnn-

Iclni kell, meg biintelliessenek. Annak telette l'arancsoli^nk

a/, Koiil;ir a/, (i/.éheli Eníherek hírek nekíil és ellenek Vá-

imsiimKIi.hi ne merjenek árulni az Ezéheli Mester Endicrek-

ÍA iM''vj(>)íyl)('n : Omer, .n ii;ií:yNáKO»

vc/.ír k('fliiiil:\i;i.

> '^-
> \\ pccsclcn : OiiiiT, Kjcii.iii I);ih;i o

I
iiagyHáK-'i lu'lliiKl.yji.
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tu-k kurukkal li'Xi'ii. Ha |MMiigUii xakineW^'gre u-tik ma-

gokal , az (.xebcli McsU-r iiinlH-rik Inrck iickiil árulnának

,

Jó${ág<»kal mind clvcIiCHSék , és vilodicssék. Annak rdflle

lia \abniik<»r xidckrúi sicncl találnának liozni, Senki az

K(i\á('s (!/«'ltfli McsUt KniU'rrk Innk ucknl, t-s Ctv S\cs-

l(T hirt'k nt'kúl nu'^ ne int'ri^»2el\e venni. Ha |u*nigleii

\alaki \aknn'rsfj;rc' vi*l>rn niaj{ál (!/c Mr>iiTí'k Inre nckí

&xt*nr( UMinc, (eliát ái i.ir McsUt ^zaLadu&sau az szenet

ax küxicü Mesterek küzúi az kiknek szükség el uszsza.

\iinak felette se (lzij;án)(»k, se kufárok ne rnep'>zeljenck

nu'^vcnni az be hozatott szenet, az (izelieii Mester Knibe-

rek iiirek neki \ennenek szenei, az Czé Mesterek letenni

illeittl árral ax szénnek , az kovácsok küxüll el oszszák.

Mixellio^'v peni^len az mint halljuk, az Oi^'áiixük miatt

az koxjes Mesterek hátra maradnak, Kük el \e\en hír

nekni az s/enet , Kk az nekfd maradnak , Huloll Ek az

Hatalmas (isászár liid^'vál , Ks liuda Várát, Mikor kivánta-

tik az Irakiul, Mindenkor készszek az szolgalatra, me^' is

az Czi^ánxok az szenei megveszik E ellenek, s ük anne-

kill maradnak. Azérl azt is paraucsollxuk , hogy az kovács

Mesterek akarativá nekI azok is meg ne vehessék. Annak

felette Parancsolatunkhoz e/t is hozzá tesszük , Hogy az

Kovács Mester Emberek az Császárnak kala|»áesokkal szol-

gáljanak, a mikor kixánlalik, az (Császár Várához.

Valakik peniglen Kz mi l'arancsolalinknak fel bontói

lesznek, .\bbau bizonyosak légyenek, hogy az nekünk ada-

lotl halalom szerint, száz forint Birsággal, Ks másképpen

is meg bünletlxuk, száz l'aiczaxal.

Ezt is l*arancsollyuk , hogy az kovács Mesterek vala-

honnan az E Mesterségekben magokai ersíteni akarják

,

senki ne ellenezhesse, st Inkább az Várasi Kó Hiró És

Tanács melleltek lévén , Iga&ságokban mindenképpen mel-

leltek légyenek, és gxámolilsák eókel. Minthogy tartoznak

is vele, Mixelhopy JuLbá^'v társok. Ezeknek utánna Isten-

nek Gongxa xiselese jcgxen Minnxájunkal.

költ ez levél Budán die 23o Kebr. 1()54.

U»gjv frtáHi a kecaktné kován réh lá(l:tjá^;iii,



314

52.

1662. Május 16. A hudai vezírbasa védlevele a kecske-

méti kovácsok . részekre.

(Fölül Iszmail hasa pecsété).

Emirek s országnagyok példánya , budai defterdár

!

(nagysága örökké tartson).

Hasonlók s egyidubeliek büszkeségei , császári jószágo-

kon lév szubasik ! (halalmuk növekedjék).

A kecskeméti kovácsok panaszt tellek a budai díván-

nál az iránt, hogy bár a jól rzött Buda alalt folyó Duna

vizén épül nagy hídhoz vas szegeket s egyéb szükséges

vasmunkát szolgállatnak, jelenben itt a budai fegyvergyár-

ban az ágyúk szerelése körül dolgoznak , s így nemcsak az

említett híd építésével, de ágyüszekerek s kerekek vasalá-

sával is foglalkoznak, a császári és fejadói a törvényes

tizeddel együtt minden évben megfizetik, — még ezeken

fölül más szolgálatokra való kényszerítésekkel is háborgat-

tatnak. E miatt egyszersmind parancsunkat kérik , melyet

mi ezennel kiadva, meghagyjuk, hogy ezen ügy iránt kü-

lönös figyelmet tanúsítsatok, s mivel az illetk az említeti

hídépítés és ágyúszerelés körül szükséges vasmunkák elké-

szítésén kivl a császári és fejadót s törvényes tizedel is

minden évben megfizetik , — más szolgálatokra való kény-

szerítéssel ne engedjétek ket háborgattatni. 1072-ik évi

liamadán hava 27-én = 1662. Május 16.

Török szöveg eredeti a liccskcméti kovács céh huhijábiiu.

JíJlí'J. llas::áiL <i(/o , /judni cczér basa l'iJuija br</Jc, a kecs-

keméti kovács mfi8ter<;kt:t a rendes ndózÚHon kivül miudvn. k'öz-

szolf/áfdf (ilól füliiiiiili , ii;: óipinkhoz rs lildlio:: ridú kovács-

nnnikákr'i kijt(dc;:véii. l/kct.
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Mi nx Il3lüliiias (-s |;yóili(>(<'(ltMi l'uruk (^üásiiántak Ji

rtMiguntii iiiiieii l('\ó vt'^ Hamuinak ^ollll^^a \i«t'lüjriick, es

iiiiiitlcii lladaitKik i^a/^a((t Szerdárjaiiak , Huila kárának ve-

/iriiK-k , l/iiKiil passáiiak Tiliaja lickje, llasziu Aga.

I Thrök jj<ct<fljfyy ti* ciinirttt i. ')

JÖMMK'k az mi kf^'yelincs \ci\r urunk eli'ibcn az iil

xaló kovácsok, hogy k az (isászár tiolgára is jániak iJe

Hildára kuváisotni , és iitlion is n/on szerint valami dolo^

rsik valaliiivá, szintén li^y (dknidilok minden ffii' , az kit

»*l lu'in jíyúzlu'Uu'k , azérl li kecskoméli liirák mind ffjen-

kiiil, parancsullyok ezt ti nektuk, hogy ezüket az Kovácso-

kat >t»lio\a város sorjáhan ne kfilgxétOk egyebüvé, hanem

az miktír ide lUitlára küldetnek (isá>zár dolgára, az ágyuk-

nak valamit csináltatni, és az (isászár hidgyára mikor küll

szöget csináltatni, arra is azon szerint szolgálixanak , az

Császár adaját adgya meg, az váras közé való sominát a/t

is adgya meg, az földe veteményibi való az dézmát is

adgya meg, de azon kivúi egyeböve ne szolgállyanak , ha-

uem ide liudára , az Császár dolgára , az táborba se ren-

döllyélek szekeresnek, mert senunikeppen sem engedguik,

azt ne cseleködgyétök , hanem az mikor kölletik ide Hu-

dara szolgálixanak koxái^ohii , ezt parüiioollynk.

l):i(um Hulle 17 die mai Anno Üoniini Itíb'i.

Matj;>ar irttltti a ktcükeiuéti kovácn c^h lidüjában.

54.

1063. AJimet aga, budai vezir hasa Tütája bégje, a kecs-

keméti és köi-üisi bíráknak meghagyja : hogy az itteni kovácso-

kat tábori szekeres vagy gyalog közmunkára kivetni ne meré-

szeljék, mert azok csak a császár munkájával tartoznak.

') lisjuiin igi nt'rjfjr)*e • pecactr.

A névjegy- Im*!! : iiaitzáii »g^ a na^ry-

üáctis vrzir kftliud^.
A |M<-Ki-tfu (-»ak a Itasxáo és Ib«-
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Mi Húszéin Passának Buda várának vezírinek Tihája Békje

Ahmet Aga, és egész udvarának raindn dolgossá lévén.

(Török pecsétjegy és címiraí). ')

Ti Kecskeméti, Körösi birák, jövének az ill való ko-

vácsok , hogy ííket Császár dolgára mindön felé , és más

felé ííket ertetik, hadban szekeret kértök tlúk és em-

bört, tudgyátok , hogy ezöket semmi dologra ne ertessé-

tek, mert ezök Császár dolgára kovácsolni járnak, valami-

kor kovács köllölt, az Izmail passának ers parancsolattya

ment közétek ez felül , hogy ezöket az kovácsokat ne erö-

tessétök, de ti birák az Nagysága levelét láb alá vetöi-

létök , ime parancsolom fejetökre nektök ti birák , hogy

az kovácsokat hadban ne ertessétök , se gyalogúi, se sze-

kérrel , mert ti birák nem soká roszú jártok , birságát

fogjátok látni, hanem mind az két Varasa birája az ková-

csokat ne ertessétök, hanem ide jjenek Budára az Csá-

szár dolgára , minden hamarsággal , ezt parancsollyok.

Dátum Bude 20. die Junii Anno Doinini 1663. Ila az

kovácsokat tik elo talállyálok az úton , hogy az hadban

mennek az kovácsok , ezöket vissza lérílsétök.

Magyar eredeti a kecskeméti kovács céh ládájában.

55.

1673. Musztafa aga, budai vezír hasa kajmeJcdmja tiltja

a kecskeméti hirót és városi tanácsot: hogy az itteni kovács

mestereket semmi paraszti szolgálattal terhelni ne bátorkod-

janak.

Mi az hnlnlmas Budai Vozírnck Ibrahim passának min-

den dol^^aiiinn fö gondviselje és paraiicsoli) íVi kajmekámja

lévén Mus/.iala Aga Isten engedelmcbiil.

(Török pectíéfjcgy és cimirat) ')

') Alniicd kctlnida névjci^yc é.s pecsété, iiiiiidluKüii : Almicd, ,i ii:i;,'ysá-

(,'(iH vczir kcthiid:ij:i.

'.) MuHafafa aRU iirvjeKy<- h pecsetc
j „ ,,,.,.„t\(e„ } |„„iai UiOinakáin.
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r«' kccskenu'li lliró i-s tl^küllck ini\t'llioj;> az Kecs-

kiiiKii Kovácsok su|>|ilikárzio( küllek az Mudai Diváiibaii

I-N |t;iiiUN/oliak, lio^v IkkLií Vjniho/. s/ol;;j|iiük k<i\á(*s riies-

UTM'^^t'l \.ilaini( ki\aii(alik , n nekik koK-uib C.zili iiursle-

rt'k \a^yon, Imira való ttzo^ekd , A(!)ii kerekeket Vasazni,

es mindéül Váriioz való valainíl kivanlalik , Szultán Szuli-

nKiiilúI rii^>ást csináljak és s/olgálnak , Kilili^ penig solia

s/okas nem vull tio^x Ko\ács mester emtu-reket paraszt

dologra hajtsanak, kaszálni, avagy szaraliországra (?) me-

szet égetni , mert törvény ellen és szokás elN-n dolog vol-

na , hanem hagyunk es fejetek alatt parancsolunk ti nek-

tek , te Kecskeméti Hirú és tskuttek , az Kovács meste-

reket semmivel ne háliorgassátok , sem kaszálással, sem

szarahországgal , sem más dologgal, hanem az régi szokás

szerint micsuila szabadsághan meg tartottátok, most is azu-

tán is megtartsátok , mert ha te miattatok el mennek Kecs-

kemé'tn'd, az kovács fog kívántatni, roszúi jártok, tikte-

kel Lehajtsunk az Kovácsokra, hanem másszor panasz ne

légyen rátok. Isten Velünk. Dátum Huda Die 2S. May

Anno 1673.

Magyar eredeti a kecskeméti kovács eéh Iádólában.

5ü.

1073. Auff. 17. Knhári István intézkedéae a kee$kmét{

kotácnok adóztatása iránt.

AdgNon Isten sok jot niinnyajatoknak. Az ott val.»

Kovácsok is lölkuldek suii|dicatiojukat kezemhOz, mol\ben

azon instálnak , valamint ük eddig mesterségükkel szolgál-

tak hudára, engedgyem mögh úgy ezután is, akár pedig

kes/ek minnyájan jobbágyul az Várasbeliekkel szolgálni és

adózni. Teczesem az volna , talám jobban esnek az Varas-

nak , ha mikor Uudára az munkára a Török Kovácsokat

kér, az váras pénzbeu fogadgya mögh ókét s pénzért meu



318

jenek, és tarloznak el menni is; azonban az Város kíván-

sága szörént mindenik mint egy-egy Jobbágy adózna lígy-

mint Török és Magyar részre mindönik Kovács; hol pedig

ez iránt is váras valamit difíicultálna , azon dolgot én revi-

deáltatom akkor mikor az ott való Causásoknak dolgok

revideáltatik, moly hirével lészen kinek-kinek várastokban,

addig in suspenso maradhat mint eddig úgy. Dátum Fülek

die 17. Aug. Anno 1673. Jó Uratok Füleki f Kapitány

Koháry István mk.

Kivül: Nemes Kamarás Ambrusnak Kecskemét Vara-

sának F Birájának, Eskütteknek, és Tanácsnak közönsé-

gessen. — Az Kovácsok is jelön légyenek az mikor el

olvastatik.

Egykorú másolat a kecskeméti kovács céh ládájában.

57.

1674. Máj. 27. Koháry István rendelete a kecskeméti

kovács céh által hepanaszlott kontárok ellen.

En Koháry István, Az Fölséges Rommai Császár,

Magyar és Csehországi koronás király Urunk ö Fölsége

Füleki Praesidiumának F Kapitánnyá; Értettem Kecske-

méti Kovács Jobbágyimnak Suj)plicatiojokbül , Czéheknek

igassága, és János Királyiul adatott Privilegiumjok ellen,

némelly Kontárok nem akarván a Czéhben beállani Kecs-

kemét varasában, alattomban kontárkodnak IVacjndicium-

jára a Kovács Czéluiek; Méltónak ítélvén Supplicaliojokban

való kívánságokat, per praesentes conlirnialoin azon Privi-

legiunijokai és Czéheknek igasságát, adván szabadsiigot

nekiek, ba kik ezután a Kovács O.í'h ellen konlárkodní

lapaszlallalnak Kecskemét Varasában, (//('beknek liiiicidiisi

szcriiil ni( '^bünlethessék , kik a Kontárok közzül ha enge-

dclIonlvcdnciKflv , K<'c.sk('ni('!ti F P»ir<') é's l'AkülIck is s(>git-

séggel a Kovácsokhoz leimí (;! ne nudassák. I*ra(!senlibus
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|iciU'<'(is rvliibi'iih rcsliliilis. Ihliiin iii l'niosiJiu rüickicnsi

(III- 27. M;ii. A-o it)74. K(»li;íry Uh.m mk. (IVc^él.

)

1*. S. Iliiti;ir;i is a mi iii'tiiri liidiiak >/<i^('i( s <-<;\ eltel

ki\.iiiii;il\ , a Kowu'Sdk (aild/iiak |iiii/(-i( a/mi (iniiikal N<-f.'-

Iicii vinni a varasnak.

Kzen fcill ine^ irt Ko\ács (l/dint-k l'iÍNÍI('^iiiinit

inasam is lijra ninlinnaloni. S/cnI Anial '20 a May Anno

1712. Kuliáry .Vndrás nik.

Nyílt 1cv«M al2Üs):Ui:iii kiai!v:\nyuzott v\t ertnlfti h krcHkciU(>U kovács

I>) Sza|t|iiiii(»soU.

58.

1642. A kecskeméti és körösi Szappanos mesterek kérel-

mére Debrecen Város Tanácsa hiteles másolatban kiadja az

ottani Ssflppanosok céhszabályait 1642-ik évi PUnköst eltti

pénteken , azokat Kecskemét város Tanácsa az itteni Szaj^pa-

«otf mesterek használatára megersíti ugyanazon PJ42-ik évi

Július íJ-kén 8 végre gróf Vesselényi Ferenc nádor hiteles

alakban átírja 1662. Augustus 14-kén.

Nos Comes Franciscus Wesseleny de Hadad iterjftUius

in Murány, Hegui llun^ariae Palatinus, Jude\ Cumanorum

,

Aniei vclleris Kques, (!o(nitatunni (lömöricnsis , itcin l'esl

Pilis t'l Soll unituruin SujtriMnns ("oims, ni'inon Satratis-

siiiii l'rincipis ac Üoniini Domini Leopoldi Dei (iralía ICIecli

lloinanoinni ln|K'raloris Scinpcr Anjíusti, ac (lerinaniae,

lluii^aiiae, hulieniiac , Dalrnaliae, Ooaliae ett. Ut'yis

,

Aicliiducis Auslriae, Ducis Bur;^undiae, Ürahanliac, Slvriae,

ect. Inliinus Lunsiliarius , (ianierarius, el per Hungáriám

Locunitcncns. Mcnioriac- loininendannis tonore |iraes(Mi(ian)

si^nilícanli's (|uilius e.\|K*dil universis. ijiunl jno parii' el

in personis Providuruni Ma^islrorum Contubcrnii si>u Czeliai'

.^niigniicocloruní in üppiilu KecskiMnélh ac (loinilalu IVs-
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liensi existentiiim commoranlium cxhibiti sunl Nobis et

praesentati certi quidam Articaü Czehales in simplici pa-

pyro per formám Libelli confecti, in Transumptoque Oppidi

Debreczen extradati, ac demum per dictum quoque Op-

pidum Kecskemét acceptati et approbati, utriusque Sigillis,

tam videlicet Debreczeniensis, quam et Kecskemétiensis

Oppidorum usilatis ab intus impressive communiti, ac

Idiomate Hungarico conscripli : Petentes Nos debita curri

inslanlia
,

quatenus Nos eosdem Articulos, omniaque et

singula in eisdem conlenta Praesentibus Lilieris nostris in-

seri el inscribi facienles approbaremus et ralificaremus

,

tamque iisdem Smigmicocloribus modernis, quam et Succes-

soribus et Posteris eorundem perpetuo valituros et suffraga-

luros extradare vellemus. Quorum quidem Tenor lalis est:

Nos Stephanus Fekete Jndex Primarius, necnon Duo-

decim Jurati Cives , alque universilas Senalorum Civilatis

Debreczeniensis Memóriáé commendamus serié praesenlium

significanles quibus expedit universis. Quod circumspecti

Slephanus György Deák alias Szappanos, aller Stephanus

Kövér, alias simililer Szappanos ex Oppido Körös; Et

Nicoiaus Molnár Kecskemélhiensis alias simililer Szappanos;

noslram personaliter venienles in ])raesentiam, in sua, et

aliorum univcrsorum Smigmiparorum Incolarum cl Inhabi-

latorum dictorum Oppidorum Kurös et Kecskemélli nomi-

nibus el in Personis, exhibilis nobis Literis Teslimonialibus

Prudenlum ac Circumspeclorum Martini Roldisár Krösien-

sis, cl Joainiis Nemes Kccskemétliicnsis Oj)[)idorum Judi-

cum Primariorum, caelerorumque Juralorum, demisse Nos

et debita cum Inslantia prccum rogarunl , (pialcmis nos

i|)sis ju\la approbatam el laudabilem aliarum (livilatuin et

()|tpid()ruin consvctudincm (>eliam ct (lonlVatcrnitatem con-

stiluentcs , (Circumspeclorum Smigmiparorum (iOncivium

noslroruríí l.ilcras (ielialcs, arlicul()S(|U(í in cisdcm conlcn-

los el ('\is(ciil('.s in piiribns sub sigillo (liviialis noslrai;

aiilhciirKu , III i|isi (|u(M|U(; (^(íiiam sibi ipsis , cl Posicris

siiis, Lilcrastpi); Piivilcgiali's scii (lelialcs ad normám ülorum

coinpaiarc possinl, cxlradarc dignarcmur.
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Nos itaque ad |iosiuluia |H*liliom*M|iu' i|tM>ruiii
, mi

jiistas t'l U'gilinias iiuliiiali, |irai'iioiuiiialoruiii Ma^i>(ruruiii

Sini^tnipantrnin (Ionri\ium .Nosirorum LiU'ras (iciiales t-t

ArlituNts iii cis conlciiltK vjnc (iíniiiiulioiie cl aii^nicnto,

uiiaiiiiiií u((|U(> |>ari oiiiniiiiii iioNlrunni) \(ilo, pro fanliori

sensii lliin^arico Idíoinalc in rransiim|t(o i'i(ni(iari coosli-

(diiiuiv. (Jiiornin <|(ii<lt'tn AiliculMniiii l'ciKír (alis esi.

Primus. Miiideii es/lmdübfii a Meslerck kozuU kél

Cxéii nu'ster választassck vízkereszt naphan , az kik az egész

Czélinek guiidgyül \isell\('k, és azokat az Czéh ^i^'>e a

Fú liiró elfilien , kikel a Hiró eskiissón meg azon, hogy

k ntiiuieneklieii a (i/cli dolgainak IcIlNességrseii gondgxál

viselik, a C.zéh, Ecclesia, és Schola j6\edelmel igazán

és híven luszoIgillaU\;ik lehellségek szerinl, a/ iga/.al nem

hamÍMU\ak, a/ hamissal nem iga/illvak: lla ki Irl nem

venné, eszieml három napig ne élhessen a mesterséggel.

Secund US. A mely Szappanfzö mesterségei akar

váltani , az jámh(»r és tisztességlteli
, jó hír nev légyen

,

az iiironak henmtattassék, a mesterség felváltásban adgyon

tíz Magyar forintot, melynek kél része a Czéhé, három

része úgymint három forintya harmincz három pénze az

Ecclesiae légyen. .\i Hironak adgyon egy forint ér szap-

pant. Az kél Czéh mesternek mindeniknek adgyon egy-egy

öt líju bokor kesztu'it. Az új mester penig meg próbál-

lassek az egoz mesterségrl , ha elégséges é a mester-

ségre, ily mester Hemek által: Hogy a Czéh mesterek

mérjenek kezében két Mása fadgyúl , nyolcz egész Debre-

czeni negyed széksói , és kél negyed meszel , és azokból

fzzön szappant, kibl a mesterek iléllyék nieg, ha elég-

séges a mesterségre, avagy nem; ha elégséges, haladgyon.

Terii US. Minden egész és fél mesterség felvállság

Czéh jövedelmének harmadrésze az Ecclesiáé légyen, min-

den féle egy forintig, és azon felyül való Czéh birságiuak

nyolczad része Ketsk»*méti keresztyén Kcclesiához járjon.

.\z Kcelesia Czehbeli jo\odelmérl a (^zehmeslerek eszten-

dejének végén , a Schola jövedelmérl penig minden Cán-

lorban tisztek szerint számol adgyanak , és a Tanácsiul

Kecskemét v. trt. II. kU. 21
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arra rendeltetett deputatus kezében sine defectu admini-

strállyanak.

Quartus. Minden Mester, legény, és Inas a két

Czéhraeslernek engedelmes légyen. Az engedetlen Mester

elsben egy forinttal, másodszor kettvel büntettessék,

harmadszor ha vakmerül és szauszándékból azon engedet-

lenségben megyén el, Esztend három napig mesterségétl

megfosztassék. Azután ha könyörg , a Czéh jobbulását lát-

ván, megfeddvén bé fogadhaltya. Az legény ha engedet-

len , ötven pénzzel , másodszor egy forinttal , azután ha

abban megyén el , mind egy-egy forinttal büntettessék.

Quintus. Ha valamely mester valamely czégéres

vétekben esik, úgymint lopásban, gyilkosságban, parázna-

ságban , és ezekhez hasonló halálos vétkekben , comperta

rei veritate mesterségétl megfosztassék, kinek az után

szappant fzni szabad ne légyen, ha penig fzne, elvétes-

sék tle , melynek fele a F Biróé , fele az egész Czéhé

legyen; Ha azután az Ecclesia beveszi, a Czéh is bé

vegye, suo modo

Sextus. Valaki kezével a Szappanfzést nem tudgya,

az Szappanfz ne lehessen; Meslerségct ne válthasson, se

fzhessen , st tudós Mestert melléje ne fogadhasson ; ha

fzne, a Szappan tle elvétessék, kinek fele a Biróé, fele

a Czéhé legyen.

Se p ti m US. A mely mester meghal, ha liai inarad-

n;ik, az Atlyokli'd f(''l meslerség marad niindeiiikre, az felét

ÍV! kell váltaniuk, és mind Biró, mind Czélimester igassá-

gál nieglizetni, a mester renieket megesinálni és fzni

tartoznak, és kezekkel a szappan fzést tudni. Ha leányi

maradnak, azoidiéppcn fél mesicrscgek marad, ha Férjhez

ol\lio/ iiif'inick a ki kezé-vcl Indgya, fél mesterséget min-

drii ( in iinislanli;ij;iv;d viiilson hozzá, egi'sz mesterséggel

<''jli(;i. il:i az nii'slrrsí'gll idcgonliez megyén, elmarad a

mcslcrscg mellül. ||;i penig vabimely meslernek lia az

All\;ihil mi'g í'ielí'iien elválik, es a nieslers(''ggel élni ;ikar,

a/. All\ál('il IV'I meslersegel viliessen el, ;i feb'l l'eUállsa

ntinden ( iicnnislanliájával edgyiill ; De n^.) b:' ke/.(''vel
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liáfya mi%i'lm, elég reá, é€ a Metienágec ji Aiiv^iul

vag) Aiin>áiiil (aiiulla s (Mliesseo vele; bu iiiíhuU itlcgcn-

nd laiiiillu , rppcii IrUulUa. \i ii*úii\i lia ax Ail\jiul eiu**

l»«*ii «il\ iim'hUtIicí iiK'^yii IVrjIirz, a ki a nirsirn>t^gel

letcM'l (u«ig\a, az a(l>u(ol fel iiifsUTM^gel \elu'ssen cl,

lia ol)liuf incgxcii a ki uciii (U(l(;>a kezével , elnuni«iiiak

mctllc. Ks cil^Nik fél is sulia a mrslorsi'^ol ^önkinek cl m*

adhassa, ilciii : Ha mels liu rs lcaii\ a/. al(\u\al cs anii\á-

val, \a(!\ allxaiiakkal egy kenvéren vadnak, mig edgNutt

éliu'k, ryy iiioslfrsfgncl fllyiu'k. .Mij» pfiiig Jt S/appanus

mester uzvegy felesege az ura iicxrl \is»li, addig a mes-

terséggel szaltadoii elliel. Ha a iiieslersi'gh'd idegenhez

megven, elmarad (úle, i-l sem adhallva; de ha ulyhuz

megyén, a ki kezével jól lu«lgya a mvel, frl meslerség-

gel elhel, felel fel kell vaham, ha a kdiez mé<!vcn, aimak

meslerst'ge uineíi.

Oda v US. Xi itiú mester a ílzclinnsitriuli , es a

küznseges mestereknek larluzik szulgaliii.

Non US. .\z gv ülésben edg\ik mester az másikat tisz-

teletlen szóval ne illesse, Egy forint Lirsag alatt.

Üecimus. Senki a Gylésben zenebonát ne indítson,

elsbeu Kgy forint, másodszor két forint, harmadszor három

forint büntetés alatt. Ha abban megyén vakmerül, min-

denszer három három forinttal büntettessék.

Lndecinius. A városban senki egymás elül az árost

egy foriat hirság alatt el ne kijja.

Üuodecimus. .\ sokadalmokban egy szap|ianos sze-

kér nu-llett csak egy szekeri-n legyen szabad árulni , a

mellett egy melléje fogadott a*iszonyember i& lehessen, ha

akarja, es árulhasson. Ha ki k Nkednék , min-

denszer liarom három forinttal l .: _j. _- i..

Üecimus tertius. .\ Szappan fz legénynek, a ki

.1 szappan f-'izest jol iu«lgya , mintegy mester, annak esz-

u-ndeig való szolgalattjia hzetése Tizenkét magvar forint,

e^\ kétszeres keszneczer Dolmány, egy kiszniczer nadrág,

• s Szr csuha, két ing, és két gatya. És mikor szappant

nem fz, tisztességes es eg)éhb házhoz való dologra az

2f
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Ura paraucsolaltyára larlozzék elmenni. Ha ennél többel

adna, három forinttal büntetdgyék.

Decim US quartus. A béres legények az az a Szap-

pan fz mesternél egy hétnél tovább ne mvelhessenek;

ha más mesternek szükséges, szombaton felszóllílsa. Ha

akkor fel nem szólíltya , a más héten is olt mvelhessen;

haki külömben cselekednék, két forinttal büntetdgyék. Ha

a legény ez végezésnek nem állana, és külömben csele-

kednék, a két forint büntetés alatt senki néki mvet ne

adgyon , kit mindgyárt a mesterek megvegyenek.

Decimus quinlus. Az mely legénynek egy-egy fzés-

tl szakasztva fizetnek, minden egy fzéstl aífele legénynek

harminczöt pénzt adgyon minden mester, ha többet ád,

egy forinttal büntettessék, de aííéle szakasztva fogadott mes-

terlegény szappanfzni való fát tartozzék mindenkor vágni.

Decimus sextus. A Czéh kivül lév személy a mes-

terek hire nélkül titkon szappant fzetne, ha rajta kap-

hattyák , annak szappana elvétessék , kinek fele a Biróé

,

fele a Czéhé legyen.

Decimus septimus. Itt a Városon a Szappan fz
mesterek rend szerint árulni való helyt a nékiek szabott

helyen o magoknak vehessenek sors szerint.

Decimus octavus. A mely a mesterséget tanulni

akarja, és inasul reá áll, apród esztendt két esztendeig

szolgállyon. Ki ha apród estendejét igazán kitölti , az Ura

az szolgálallyáért tartozik neki a két esztendre hat forint-

tal, egy kisznitzer bélletl dolmánnyal, egy kiszniizer bí'llelt

mentével, és egy kisznitzer nadrággal. Ha az Urát, apród

eszlendejél ki nem töltvén, el hadná, niii'rl hadla el, a

C/.ch eltt adgya bizonyos ok;it. Ha ni('ll(') ok, a (".z('h iga-

zill^a ko/.lok, ha ni('llatlan, senki neki nn'ivel ne adgyon,

K(''i lóiini iuinlcif's alalt, míg a (Izéhel meg nem ongcsz-

t''li, •'s cszicndcjcl iiián;il, ha az Ura akarja, ki nem
tolli; ll(ig\lia az liiiis haragjiiban , vagy valami mod nélkül

v.ibt (l()l;.;;icrl a (l;i/,(l;iját(il elnKMinc, h;irniad nii|iig oda

b'iiiic , hann.'idiiap iil.in \\i, lilához mrgjnnc, ötven \w\\i\

lizftlvcn a (iz(:hn(-k, ísukH haza mehessen, ('S hé állhasson.
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Az Inas az Lriiuk ^xuLftt^ües dul){ára larluzik clniciiiii

;

mindaxooállal ai l'ra is laintsa, vs jol lart;^. Ax Szappaii-

fózó ineMer a maga &ajj( liaii k ha az mcstereógre laiiiii^a,

apr<Ml oszleiitlí'jtTO iiu'^f(t^:i(l|'\a, veit* i^'azán ki IüI|cs»í';

niinda/uiMlUtl iiiiiil al\a s/jtiad liu lotttu-l ad lU'Li.

heciiiius no 11 US. Senki az mi'sirri'k kzzál legénxét

y3^\ ina<is;i( cl no liilius.sa , ha i'l híjjá s hi(c^eln«% két

rurindai buuteltessek , a Gazdája rll<n nilli mr^ iii'

(arihassa.

Vigesimns. .Mind»'nfrU' |»ür<»k, a kik a iiie5ler>c|{re

nézúk, és dh'ndk , a halálus \é(kck kixúl, a Ciohheu

mc^lállassanak, ados^a^ dul^a ki'( rurinti^ mi'glaliassek. \i

mely ítdnek nem tetszik, a F Birú eleiben, és onnét a

Tanácsra appellálhassa s tuvábh annál ne mennyen. Az

hidelétel és Tanubizunxság szedés a Kirak szenu-lyét és

székit illeti , az (Izéhnek az nem engedtetik , a Czéhmeslf

-

rek az úk tötle Tórvétiyrúl igaz evecutiot tegyenek.

Vigesimus primus. \i Szappan táblájának mind

bosszúságát, szélességét, és temérdekségét a két Czéhmes-

ter intézze meg, senki kissebben csinálni ne merje, ha

kisebben Osinállya, két furinltal büntettessek.

Vigesimus secundus. \ Czéhmesterek a Szappant

minden héten a mesternél mind jósága és metélése felül

megcirkálixák.

Vigesimus tertius. \ mely mester szappant fz,

a Czéhmesteruek hírré tegye, ha hitváunak találtatik, ket

forinttal büntettessék , és a szappant üjjoimaii fú/ze , ha

piaczon találixa a liitxáii szappant, azt is ujjonnan fzze,

és kél forinttal büntettessék.

Vigesimus quartus. A Kadgyüt se itt való lakos

ember, se ki\ül való, n> ereségre a Szappanfzk ellen

meg ne \ehesse. De ily conditiok tartassanak ez dologban,

hogy itt való embernek háza szükségére, avagy a gyertya-

ntártóknak, kik a piaczon vadnak es árulnak, szabad le-

gxen megxenniek. Kzt is hozzá tévén, hogx ha uz íadgxü-

nak szúk volta történnek , a Szappanfz mester a Mészá-

rostúl a fadgxút megvette volna az eltt, az megszkült itt
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lakos ember a felyl megmondott szükségre, míg az Mé-

szárosnál lészen, azon fadgyút, azon árron, a mint Szap-

panos vette, elvehesse, az Szappanos és Mészáros is tartoz-

zék vissza oda adni, az fadgyú elvétele büntetés alatt.

Yigesimusquintus. Az fadgyút a Mészárosoktól is

egy kiváltképpen való személy meg ne vehesse, hanem a

Czéhmester hírivei közönségessen vegyék meg, és a kinek

mennyire ereje vagyon, mindennek adassék s osztassék,

az árrát le tévén, úgy vihessen.

"Vigesimus sextus. Ha másunnan a Városra árulni

fadgyút hoznak be, az mely szappan fz elsben reá

talál, négy másáig vehessen benne, ha több lenne, vala-

mely mester kivánnya, osztozzék vele, ha hírré nem tenné

s megvenné a négy mázsa felett való fadgyú elvétessék

tle, osztozásra menvén, és az felett három forintra hün-

tetüdgyék.

Vigesimusseptimus. A féle kivül behozott árulni

való fadgyat senki a mesterek közziíl egyebütt meg ne

merjen venni , hanem a Czéhmester házánál , két forint

birság alatt.

Yigesimus octavus. Idegen és kivül való ember a

Szappan fz mesterek ellen, fadgyat a Városon meg ne

vehessen , ha megvenné , tle elvehesse , és a mennyin

megvette , tartozzék az árrát megadni.

Vigcsimus nonus. Ha az Szappanosok az Mészáros

mesterekkel a Fadgyú árrából meg nem alkhalnak, a négy

Czéhmester, tudni illik az Mészáros két Czéhmester, a

Szappanos kél Czéhmester négyen egymást értvén, Islen

szerint végezzenek fellié, ha azok meg nem alkhalnak,

a Város F Birája intézze és igazítsa el Fsküttivel edgyíitt

közöltök az illend árrát,

T r i c e s i m u s. Ha meggyl a Fadgyú a M(';száros mes-

lernél, a Mészáros mester kinállya meg az Sza|)panos Czé-

hel a Szappanos O.éhmestor állal vele, ha nieg nem veszik,

a l»ir('»iiak Iiíiií' l(''V(''ii, mindennek s/.aliadon el adhassa.

Trieesinins piimiis. Az Szap|)anlV)Z inesler aílV'lo

relgynjl<»tl railL!\;ií nvn-eséggel ('I ne adhassa, liaiieiii s/,;ip
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^Kint l«'i//itn loniio , Im kuUuiiLiiMi cselektMinck , »*Kétessck

lóle, kinek U'\o a Hírúc, fele a Livin' \e^\vi\\ liu pciiig

flr^lt'leii a kif/rsre s v;ilami lii/onxos (lolu^lrl cl kellfiic

;uliii, a (./cliiiK'slcmek Ic^sc liirró, és oszlassck a (•/rli

kit/oti, a kinek szükség. Ha kiiloinlRM) cscIckiMiirk , három

lorinUal biitiltid^M'k.

Trict'simus sccu min s. Senki a S/a|i|i;(nlH/(ik rllcn

a tad^MJI eladni a Városiul ki ne \iliesse, eUelele l»iin-

letes alall.

Tricesimus lerlius. A S/.a|n>anrz mesterek rend-

del lozzenek , ed^NÍk a másiknál lul»bel ne íóiioii , lia

loldiel és rend nelknl lö/ne, ól forinClal hiinleUessék

,

kinek nyolczad része az Scliuiáé légyen.

Trieesimus (juarlus. Hal mesier, a inini a sm jji

koziúk , mindenkor illlion >árüs sznkseyere árullva a szap-

paiK, a töblii i&mél akk(»r kimehessen sokadalmukhan. A
ki rend kixül cselekednek ez dologban, ol roriiillal biin-

letlessek.

Trieesimus quinlus. A Városon az Szék sói min-

den mester a Czéhraester hirevel vegje meg, hogy a kinek

szükség, ereje szerint minden vehessen benne, és min-

dennek jusson, ha külómben cselekednék, ket forinllal

büuleitessék.

Trieesimus se viiis. Ha a mesterek ku/ziil szekso

nelkul megsznkölkodik, ki mehessen, é^ húsz vékáig ve-

hessen, és hozhasson: ha külómben cselekednék, két

lurinl a birsága.

Trieesimus septimus. Mindenféle szappanfzéshez

való szerszámmal Czéhmesler hírével osztozzanak az mes-

terek, két forint büntetés alatt, ha meszet hoznak árulni

a Városra, és valamely mesier reá talál, vegye meg, és

teg\e hírré a Czéhmesiernek, és a kinek szükség, eg\eráiil

osztassék, három forint hirság alatt.

Trieesimus oclavus. .\ szappant, az kin rend

vagyon, házánál is ószveséggel, mind ki\ul valónak s mind

ill valónak szabadosan eladhassa. .\z Szappanfz meste-

rek, mikor <"' kózl«»k \al<t mester hal meg, vagy házok
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népe, a lemetségen jelen tartoznak lenni, és rend szerint

az holt testet vinni , 25 pénz büntetés alatt. Ha penig

maga itthon nincsen, háza népe közzl egy tartozzék olt

lenni. Ha temetni idegen ember híjjá, tartoznak elmenni,

és az ember tartozzék neki ötven pénzzel, ki a Czéhé

egészlen, ha penig a testet vélek viteti, tartozzék neki fl. 1.

Utolszor ezt hozzá lévén, hogy ha successu temporis

valaki ez mostani, vagy ez után lejend Mesterek közzl

vakmerségbl, vagy valami Praetextus alatt a Debreczeni

(Kecskeméti) Tanácsnak bosszúságára, kárára és praejudi-

ciumára , a Városnak szokása s törvénye , és szabadsága

ellen, ez jelen való Articulusokat nem observálná, és meg
nem böcsülvén a mi jó akaratunkat, valamely Fejedelmek

Graliájával valamiben a Tanács jó akarattya , concensussa

ellen, kissebbíleni vagy örebbíteni akarni találtatnának, tehát

minden szabadságok és Czéhek elbomollyon, és az elbbeni

rendetlenségben jussanak.

Hi sünt Arliculi Magistrorum Smigmiparorum Concivium

Nostrorum, quos praescriptis Magistris Smigmariis in Oppi-

dis Krösiensi et Kecskeméthiensi degentibus, pro fulura

eorura cautela , sub Sigillo Civitatis Nostrae authentico , ad

humilem eorum instantiam extradandos duximos et conce-

dendos. Dátum Debrecini Feria tertia proxima ante Festum

Pentecostes. Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadra-

gesimo Secundo. Stephanus Fekete Judex Primarius Debre-

ceniensis. Juratus Nótárius Ladislaus Bonczos Thúri.

Ez bé Írattatott harmincz nyolcz Articulusokat, mellye-

ket az jó hírrel névvel fénl Dcbreczen nevezetes Városa,

és annak Tiszteletes Gondviseli, Bírái, és Tanácsos Asses-

sori , azon Város szokott él pecséti alatt ki adott, és

megersített, a mi Városunkbeli Szappanos mester Atyánk-

fiainak s azoknak és még maradékjoknak is örökké való jó

rendben és hivatalban való élésekre, és Czéhbéli helysé-

geknek ersségére, s hírek nevek dicsirelire s lisztessé-

gére, és emlékezetes holtokig való ícnállására. Mi Kecs-

kemétbi Fskütt Bírák és Polgáruk ezeket elolvastatván,

nagy böcsiilellíd <''s lisztességgel lögadván s vévc'n, a mi
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lioc.Mili'U's l riiiiklol , mimli'iickbt'ií helyeseknek Irmii iul-

(iik , :i Ilii inegemiiielt S/appüiios Urainknak hasznukra s

ejHih'k'kre. Mellu'k ho^y nw^is erssehhck s hasznjlatosbbak

l«*j;u'nek a S/appaiios l rainkra ne/.ve , Mi is u^\anezen

Árliciiliis(»kal at mi Városunk szdkoCl eló Pecsélivel nicg-

erósiiünk eyxe/ érleltniliól, akkori F Biró Nemes János

az Kjjí'sz Tanácsbeli Kskíitl Szenielu-kkc! , és az ejíész

Kossejijjel e^Nclemben. Stri(>liiin Ac^opoii I)ie tpiinla Julii

Anno Millesimo Sexccnlesimo Quadragesimo Secundo. Joan-

nes Nemes Juilex Prifuarius, caeleri(|ue Jurali Assessores.

Joannes Sulloris kei.Nkenieli pro tunc Juratus Nótárius.

l'nde Nos praescriptos Articulos (^eliales, non abrasos,

non cancellalos, nec in aliqua sui parte suspectos, sed

omni [trorsus vitio, el ijuspicione carentes de verbo ad

verbum , sine diniiiiulione el au;j;meiilo ali(]uali , (|uoad

omnes eorundem continenlias, clausulas el articulos, eate-

nus, (|ualenus iidem rile el legitimé evislunl emanali,

viribu<que eorum verilas sullVagalur, Praesenlibus Lileris

Noslris inscribi el inseri l'acienles, ralosque, gralos , et

acceplos habenles, Authorilale Nostra Palalinali, el Locum-

tenentiae, qua pleno jure fungimur, ajiprobavimus, ralili-

cavifiius, et conlirmaNJuius, memoralisque Smigmicocloribus

Magistris, ipsorumque Posleris et Successoribos universis

jure perjtetuo utendos el habendos , sub Sigillo Noslro

Secreto Aullienlico, Jurium eorundem fuUira pro caulela

necessariam exlradandos duximus el concedendos. Dalum

in Arcé nostra Murány. l)ie 14. Mensis Augusli Anno

Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo Quinlo. Comes

Franciscus Wesselényi, mpr.

Eerj'korú másolat, b^egyerve Kecskemét város 1677—1690. évek-

röli jegj'zoköuyvébe , lap 508—524.

59.

1676. A szappanosok a mtszárszékheni fagyú rendes átvé-

telére köteleztetnek.



330

Mi Kecskeméthi F Biró Tóth György és az egész Ta-

nács aláb declarálandó személyek úgymint N. Pathai And-

rás , Biró György. Szentkirályi Pál, Hegedús János, Nagy

István, N. Kalocsa János, Sárközi Pál, Bedé Lukács, Nagy

János, Biró János, Szeles György, Barkó Benedek, Nagy

Péter, Krös János, Markó Miklós, Dékány György etc.

És több Böcsületes Tanácsbeli Uraink edgyütt lévén Kecs-

keméti Törvényszéken etc.

Adgyuk tudtára mindeneknek a kiknek illik. Hogy mi

midn látnánk a Kecskeméti Szappanos Czéhbeli mester

embereknek az cselekedeteket, és eleikben szabott

rendelt némely Articulusoknak által hágását, és hogy a

mészár székbl a Fadgyut rendeletien elhordván , a Város-

nak kára tapasztaltatott meg, egyéb fogyatkozásokat is a

mellyekét bennek megtapasztaltunk, azokat nem akarván a

Város és az Egész Tanácsbeli Uraink henyél szemmel

nézni. Élénkben hivatván az Egész Czéhbeli Szappanos mes-

ter embereket, úgymint akkori Szappanos Czéhmester Szap-

panos István és a több Szappanosokat , Eöreg Szappanos

Miklós, és a másik Szappanos Miklós, Hagymási Gergely,

Kerekes Szappanos Gergely, Jobbágy Jakab, Kálmán Mi-

hály, Szeles Szappanos István, és a másik Eötvös György

veji Szappanos István, Horváth György, Tóth János, Kor-

sós Péter, Tóth Márton, Tar János, Szappanos György

etc. jó akaró Atyánk fiait, kiknek mikor eleikben számlál-

tuk volna a Városnak nagy kárát miattok lenni, akartuk

a mi kglmes F'öldes Urunk úgymint Tekintetes Koháry

István Urunk Nagysága Törvény Székire húzni. De mint-

iiogy az egymással való Controvcrsiát és fáratságot költsé-

get cl akarván távoztatni, velünk az alább megirt mód
szerint meg egycztenck, és tlünk az Eleikben adatolt

Iicguláknak elkövetésére Ígérték magokat mind közönséges

akaratból.

A meg egyesedcs |>enig a í'clyül meg írt Böcsületes

Tanácsbeli Urainiék eltt lölt ckkéi)|)eij

;

I. Elsben is arra igérvi-n magokat a Szappanos iiics-

t(ír end)er('k , hogy k a Szí'kbl való l'';idg\ii cliiorihísok-
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kai a VároMiak kárara iioiii i^xcke/ink , liaiMin kflIoU'ktiraii

a >/('ktM>| a Kad^Mil ('lliord^'xak.

1 ll(>^> >i int'ly S/a|i|ianos(>kiK)k a iiioiinxi lu-nzek

,

f.N ísak a iiKMiiixire crltkck vaj;\(tii csak anii)i Fad^Mil

ad^Nanak a S/i'kliirák iirkik , i>llciike/ dolgot eliLiMi sem

a C/cliiiiesdT, som más SzappaiKts mesier ember immh

li'szt'ii , iu*m is k('iis/(TÍIik a S/(;kl.iniI arra, lio^y Fad-

^\iit ad{j:\(in az ()ll\aii S/niipaiiosoknak kiknek p«'iizek niii-

esen, és értékek is iiídcmm) reá.

3. A mikor meg g\l a Székben a Várus Fadg\o,

lueg inlel>éii a Szappanos mesterek, vagy F Hiró l runk-

idl , xagy penig S/ckbiráinklid , hogy a Fadgxú meg gy»"dt,

lováb tartani káros, míndgNárt az Szappanos mesterek min-

ilen zúgídddás es magok mentegetése nélkill készek lesz-

nek a szekbi a meg gyfdl Fadguít eiliordani, a lellyeb

meg irt Hegula szerint, a kinek mint értéke lészen reá,

eiliordgyak. Az mely Regulákat midün elütlök közönsége-

sen meg oixastalluk volna, mind a Szappanos endierek

rajta meg egu'ztenek , melyei kéz beadással is coríirmál-

tanak. Az lelyill meg írt bücsüleies Tanács Uraink elölt.

In Oppido Kecskéméi Anno 1676. I)ie 2. Mensis No-

xí'mbr. (Város pecsété).

Eredeti a város levéltárában.

F) rsiziiiadiák.

()ü.

1056. A kecskeméti Csizmadia céh , a rdckevi Csizmadiák
'"•' ^::J 'rhjnit átkéri, melyeknek kiadott hiteles példáittfdt a

L"^!u.ii<'t városi Tanács lO'O. Július 4-kén , utóbb Kohári

htván földesúr 1677. Fehr. 26. megersíti.

Mi Ui\es János Nemes Ráczkevi Városának f Biríja,

é's közönségesen az egész eskünek, ngynunt Honé Mil»al\ .

Heremény György, Deák Bornemisza .Miliálv , Mészáros Isi
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ván, Szabó Miidós, Szabó Pál, Szabó Mályás, Babarczi

Szabó János, Varga János, Faragó István, és Tubák György,

látván a Kecskeméti Csiznfiadia mestereknek kivánságokat,

és az Czébnek szerzésében való forgolódásokat , mi is a

czéhnek jövendbeli ersségére az mi szokott él pecsé-

tünkkel meg ersítettük az kegyelmeknek kiadatott Arti-

culusokat , mely pecsét az Levélnek az utollyán nyomat-

tatott fel.

Mi Ráczkevi Csizmadia György, Ráczkevi Csizmadiák-

nak mostani Czéhmestere , és a több Ráczkevi Czéhbeli

Csizmadia mesterek, adgyuk emlékezetre ez mi jelen való

Levelünknek rendiben mindeneknek a kiknek illik : hogy e

mi Levelünknek datumja napján jövének személyek szerint

Csizmadia Gergely, Csizmadia András, Csizmadia Mihály,

Márkus Csizmadia István, Nagy Csizmadia Ferencz, Nagy

Ürögdi Csizmadia Miklós, Szabó Csizmadia Mihály, Nagy

Csizmadia János, Király Csizmadia János, Csizmadia Ist-

ván, Csizmadia András, mostani Kecskemét Várossában

lakozó Csizmadia mesterek, és kérének bennünket, hogy

a mi becsületes Privilégium Czéh Levelünknek mássát, az

mi Czéhünknek pecséti alatt nékiek kiadnánk: Mely Ke-

gyelmek méltó kérésinek helyt adván, az mi meg neve-

zett Czéh Levelünknek mássát nekiek leírattuk: Mely ekép-

pen következik.

Mi Kecskeméth Városában lakozó Csizmadia mesterek

,

mikoron láttuk volna a mi köztünk való egyenetlenséget,

és az legények közölt való vissza vonásokat, és Törvény-

telenségeket eltávoztatni , közönségessen és egyenl aka-

rattal Nemes Ráczkevi Városában lakozó Csizmadia Meste-

reknek is akarattyokból , az Czéheknek és Szertartások-

nak Leveleknek kértük mássát, és vittük az mi becsületes

Uraink az Nemes Ráczkevi Város Birája és Eskütli eleiben

,

coníirniállalni. Es ez itt alatt megíratlatott rcndlarlásokal,

melly(;knok megtartására akárki légyen az ki itt a mi mes-

terségünk szerint való rendben és állapalban élni akar,

akarjuk hogy ez ide alább megírt árliculusoknak engedel-

mes és köteles légyen.
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i. Il<i^>lia \alüki (!si/inaüi:i Mt'Sierré akar Icniii , iiim

(loiifk t'li'ill 37. Mt'>i(iilv Ixft/ilMi) iin'yesküdijyék , és az

N.iiossal t'djel t'rtsí'ii.

2. llo^N a;. (.ívU Mi'sler, és a lübb (Csizmadia Mes-

terek elu nemzelséj? levelel , és Tanuló levelet elól hoz-

zon , lio^Y ezekéi nic^lanulván , az ü ineslerségének mc^-

iimtalására az nieslcnkiril e{iy naj»ol kiTJen , é-s inesler

rctiicknck kit liÍMiak, tudni illik az n)ineinri nn'vel elei-

ben adnak, az az e^y papucsot kapezásiúl, me^csinállya

,

és lia az nieslt-rek ln'l\lit'ii hadovák és jn\all\ák niestersé-

j;<'t, az (izcli ládájában e^y aranval tey\en It*, és köztük

liclu adnak neki.

3. lio^xba a inej? nevezeti remekel, a meg kért napon

az mestersége szerinl szépen és helyesen megiuunká-

lódja, és az Czéh mesternek ítélete szerinl az több mes-

terekkel egyetemben az munkáját megpróbálván helyén

liadgyák , edgy köszön pohárt adgyon az ériéke sze-

reiit , és isméi az régi szokás szerént , annak ulánna egy

iiusier ebédel készillsen az mestereknek , és a Czéhnek

ládájában tizenhat magyar loriutot légyen le, az mesterek-

nek közönséges hasznokra.

4. Ildgyha az mesterségét helyben hadgyák , hogy

jámborul kitanulta, bé állial oszlán a több mesterek közi-

ben , de úgy , hogy Törvény szerinl megházasodgyék , és

az mesterekkel núnden lerhel közönségessen viseljen , és

minden mödoii az mestereknek rendi szerénl szabja és

tartsa magát.

5. Ks hogy igyekezeti azon légNen, hogy ez fellyl

megmondott dolgokat egy esztendó forgása alatt véghez

vig\e, de addig az ú mesterségének mívél ne zhesse,

se pedig tanuló Inast, se legénl ne légyen szabad larla-

ni , míglen az mestereknek törvénjél rend szerinl bé nem
lellyesiii.

6. Hogyha FalurúI vagy honnan Csizmadia ide a Vá-

rosra akarna júni , az mesterséget ne légven szabad lizní

,

míglen az Czéh végezésínek és Törvényének elegei nem
tészen. Ks ha misét ide az Városra hozná eladni, addig
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ne légyen szabad árulni, míg a Czéhmeslert meg nem ke-

resi, és az Czéh ládájában tegyen le tizenhal magyar pénzt,

és azután látogassák meg mívét, és ha valami hibát és

gáncsot találnak benne, megbüntessék, de az sokadalom-

nak napja eltt ne légyen szabad árulni.

7. Mivel nagy gyakorta minden törvény szerént való

mestereknek társaságokban Kontárok titkon szoktanak men-

ni, kiknek sem Nemzetség sem jámbor maga viselések-

rl, sem pedig továbbá tanúságokrúl semmi levelek nin-

csen, sem az polgári terhet egyaránt nem viselték (mivel

hogy csak bujdostak) és így jó törvény szerint való mes-

tereknek életeket el lopják. Végezés ez : hogy ennek

utánna efféléknek az Városunk földin helye ne légyen. Va-

lakik pedig eífélék találtatnak , tehát az míveket az Város

Birájának hirivel adván az Czéh mester az több mesterek-

kel egyetemben megtarthassa.

8. A Csizmadia mestereknek feleségek és Özvegjek

míg az Uroknak hírit nevit viselik tiszlességessen az

Uroknak törvénnyévei élhetnek az mesterséggel; de ha

máshoz mennek Férhez, és nem Czizmadia mesterhez,

ki az mívet és mesterséget nem tudgya, mindgyárást a

Czéhbl kirekesztessék.

9. Hogyha Csizmadia valamely Csizmadia mesternek

Özvegyét veszi magának feleségül, és magát az mesterek

közibe adni és jelenteni akarja, az fellyl meg írt pénz-

nek, ki az harmadik Articulusban vagyon, csak felit tegye

le, az az nyolcz magyar forintot. Ila pedig Csizmadia em-

ber fia, és így magát akarja beadni, tehát az több lizc-

lésekll ment ember lészen, hanem mint az atlya ollyan

Czéhheli szabadsággal élhet.

10. Senkinek az mesterek közííl , vagy feleségek közül

ne legyen szabad két Csizmadia legénnél , azonképpen két

Inasnál többet (ártani, négy forint birság alatt, engedelem

n(;ILill, mely az Czéh ládában vettessék. Az Inasnak pedig

minden esztendre, a míg az urát szolgállya , larlozik

íiz líra (így egy inget, lábra valót adni.

11. Inasok négy esztendeig tartozzanak tanulni az mes-
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lcrs«'(^t'( , iitiiuia/.;(l(al ú^y lio^y lia a iicguMirt'l csztendút

Ivilullik , az után iiiíikIcd heten a<)^\aiiak lu-kik lel lieli

l»ert az ó ineslerri. Mitlii <ts/ián iniiul a iirj'y cs/triMlúi

lappén kitölti az Inas , az ó uiestere ej{y ollózó ruhát ad-

gxoii néki, az iiiiiit szoktak egyébb mesterek is adni,

Miliat morváit adjanak , és az ú tanuló levelét , tudniillik

liKis esztendt'inil, es az mesterséj^rnl , midón az (izéli pecséti

al.iU kiad^Nák, akkor e<;y magyar forinttal tartozik a pe-

cséttill az Tanuló Inas : Hogy az mesterlegények köziben

szándáltatik pedijilen szokás szerént ti>/tí'.ss(';:él jelentse meg
az ó erteké szerént az ó l ra házánál a Mestereknek: Ks

az Inast mikor megszegdletik , az Inas tegyen le huszonöt

MiajíNar pénzt, és els esziendóhen ne légyen szabad adni

huszonöt pénznél tóhhet neki.

12. (Csizmadia leg('*nuek töhbel egy hétre ue légyen

szabad adui hanninczkél pénznél , egy Csizmadia mester-

nek is, se az mostani se az következend mestereknek,

mestersége elvesztése alatt : Ks az mester legény se Soka-

tlalonmak, se Innepnek, se Ország gylésinek elt-
te ') el ne hagyhassa az Urál, de két hétlel annak ellié

megmondgya az l'rának , hogy el akar tííle menni , azon

képpen ha innen más városra akar menni is.

13. Az melly Inast az mester legények köziben szám-

lálnak, az Inas esztendeinek utáima esztendt vándorollvon,

hol az mesterséget gyakorollya , azulán szabad légyen az

mesterek köziben venni.

14. Ha valüinelv mesler más mester ember elszökött

Inassal tudván naila tartva, négy forint büntetése annak

engedelem nélkül, kit az Czéhnek ládájában vessenek, és

az Inast az ö elbbeni uíesterehez vissza vi<:yek : és ha az

inas az mesteréhez vissza nem akarna menni, okot nem
adván mesteréhez , tehát senkinek ne légyen szabad meg-

fogadni ; hanem tellyességgel az mesterek az meslerségti

kirekesszek.

15. liogxha valaki találtalik, hogy alattomban más mes-

') K kifijezés mindeneüctn- azt fcltétdezi : hogy e ccb szabályuk a (rük
anum eltt uerkcsztettck.
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terlúl vagy titkon az mester magához hívná, vagy hitetné

el az mester legént, az mestert négy forinttal büntessék

minden engedelem nélkül, és az Czéh ládájában vettessék;

Azonképpen az legény is a ki az mesteréti ekképpen

elmegyen, ez fellyl megírt büntetése légyen, és azt is

az Czéh ládájában vessék.

16. Az Tanúit Inasokat az Czéh mester híre nélkül

egy mester se fogadgya meg, hanem bizonság levele lévén

Czéh pecséli alatt atlúl az hul az mesterséget tanulta

,

ebben pedig eljárjon esztend által, és meghozza tanuló

levelit ha nincsen, mellyért mind az tanuló Inasok töre-

kedgyenek az mesterénél az kinél tanúit, hogy meg

adgya néki; ha valamelly legény tanúit volna pedig Kontár

helyen , és Czéh levélért akarna szolgálni , egy esztendeig

szolgállyon , és az Czéh ládájában három forintot légyen

le, és azután adgyanak tanuló levelet neki.

17. Hogyha valamely háborúság az mesterek, és mes-

terlegények között támadna, az Czéh mester az több mes-

terekkel együtt elejékben hivatván , efféle köztök való há-

borúságnak elvégezésére legyen hatalma a Czéh mesternek:

Mindazáltal szabad légyen a Város Birájához menni, hogyha

valamellyik fél vélné magát igen meg terheltnek lenni.

18. Hogyha az Legény, vagy Inas, az mestereket kérik

hogy öszve gyííllyenek , tartoznak a mestereknek öszve

gylésekért, a Czéhnek ládájában huszonöt pénzt számlálni.

A ki pedig a Czéh mesterre , avagy valamelly mesterre

való bosszúságért az Czéhben nem menne, vagy elegend

mentséget nem adhatna arrúi hogy oda nem ment, hanem

ha olly beteg volna hogy az ágybúi fel nem kelheine, de

ha fen jár, és el nem megyén, egy magyar forinttal büntet-

tessék engedelem nélkül, kit az Czéh ládájában vessenek.

lí). Ilogyba valamelly mesterhez legény találkoznék,

tehát az in<'si(!r tartozik megjelenteni a Czéh meslornek,

jivaj^y az Atya mcslcniok, és mívet ne adgyon néki, ha

míg nálla lészen avagy egy nap, avagy kél naj), hanen)

hírré' tegye, az meslerekiiek , mert ha meg nem jelen-

ti, és titkon muhkálko<llatlya , minden engedelem nélkül
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ötven ptMu leg)(Mi buiiUMoc , kit a/ (^{cliiuk ladájjbau

M'sSl'UCk.

20. <M/:ina(li;ikn;ik \aKi búrt, NuLitbluinbaii , u\a^y

akarmell) idobrii, ba iiie az Varusra hu/uaL , senki e^y-

iiKiN Ilire tielkul nz ine$ilerek ku/zl ine^ ne merje \eniii,

iK'^y furinl birsa^ alatt , eli^e(leleln nelkiil ; nii-lly négy

funnldl a Szélinek ládájában vesseiirk.

21. Az mell) me>lerek az (izebben \annak, az kik

III Kecskeméieu laknak, tartuznak eg\ másnak alyaliüi

szeretettel lenni, a kik kiizzl minden tN/Imdben ed^\ik

Lzeb ine>terre \alasztu!»!>ek, es ba ed^Mk a másiknak \aLiiii

tiszteletlen szól szúllana mikor edg^ütl \ag\nak, az Czéli

mesternek hatalma U^\en me^bunletni ut\en pénzzel, kit

a (izeli ládájában vessenek. Ha |>edi^ \aiamellyik lelkvel
szilkuzudnek , üé{^\ furinl annak a büntetése , és az is a

Czeb ládájában vettessek.

22. S/ükséjí liügy (>zébnek tulajdon pecsétlNe lé«p'N»*n,

inelly pecsétet ultaluiuert a (.zeb ládájában tart>anak, melly

pecsL'llel az mester nélkül semmi levél ne pecsételtessek.

23. Végezetre bo^y senki küzlök ne mentbesse ma-

gát, hog> ezeket a Végezéseket és Turvenxekel nem tudta

volna; Azért minden kántorban az (^zeb mester öszve

hívja mind az egész mestereket, mind a mesterségben

lévúket, és ezeket az Czébbeli Végozéseket és Törvénye-

ket miudenestúl megolvastatni és mag>aráztatni gondgsa

légyen az Czéh mesternek , a Czéhnek közönséges hasz-

nára , hogy senki ne menthesse magát hogy nem tudta

es nem baliotia \olna, és a (.zebuek ládájában közönséges

haszonért vessenek oixankor tizenkét- két pénzt mindenik.

Szent MibáK nap után az mester legény kellxen fel barom

órakor ejlel ulan , es est\e kilenez órakor fekugNek le,

az az kilenez órakor hadg>a el dolgát, ha az t'ráuak szor-

gos dolga nincsen.

24. Hogy senki legényének, se inassának ne légyen

szabad az mestere múbelxeben l'ra híre nélkül maga mi-

Vft eladni : mert az mint eladgya , az lé&zen büntetése

minden engedelem nélkül : és ha az Inas a négy eszten-

Kccsitmet V. lOrt. II. kU. 22
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dl kilöki, ha pénzi akarja felvenni ruháját, négy foriií-

lokat adgyanak néki.

25. Hogyha valamikor az mesterek közül, avagy vala-

mellyiknek háza népe közzl valamelly meghalna, az mes-

terek mindnyájan feleségesti és legényesti tartoznak el-

menni az temetésre , mikoron az Czéh tábláját járattyák

,

és ha valamelljik közzlök el nem menne, négy forint

legyen az büntetése, és ha az legény vagy Inas megbe-

tegszik , tehát az szolgatársai tartozzanak (ha gyámolta-

lan volna) szüksége korán hozzája látogatni és táplálni

,

és a Czéhbl néha segíteni, az Czéhnek közönséges meg-

maradására.

26. Hogyha valamelly az mesterek közzl megbeteged-

nék , és megnyomorodnék , tehát szükség a Czéh ládájá-

búl megsegíteni: és ha az Isten gyógyulását engedi, a

Czéhet szükség megelégíteni, ha pedig az Úr Isten e Vi-

lágnak árnyékábúl ki veszi, tehát holla után marhájabúi

elégíttessék meg a Czéh , ha pedig marhája nem marad

,

és semmije nem lészen, tehát azt közönségessen trni

kell mind az egész Czéhnek.

27. Ha valamelly Inas pénzért akar szolgálni és tanulni

s nem akarna úgy trni és szenvedni négy esztendeig

,

mint az egyéb Inasok szokások. Azért az könnyebbsé-

géért, annak a kinél tanúit. Mestereinek tartozzék két

esztendre fizetni huszonöt magvar forintokat.

28. Legutolszor senkinek is az Varga mesterek köz-

zl ne légyen szabad csizmát, kapczát, és egyébb a Csiz-

madia mesterséghez való mvet csinálni , hogyha penig

csinálna valamellyik, és az Csizmadia Mesterek megtalál-

nák fellié az Varga Mestereknek Czéh meslerjekel s az

nem tenne róla, tehát a Város liirájál meglnlálná felle,

halalma légyen a Hirónak azt az mivel elvétetni , és el is

veszteni Inle. Viszojilag a (csizmadia Mestereknek se légyen

szabad az Varga Mestereknek kapla fájókra n)nnk;ilódni

,

ha penig valamellyik rnunkálódiíék aíTélire , az Czéh mes-

terjeknek hatalma légyen azl az munkál tlc elveszteni. ')

') Itt :i/, útryncvezett „í)ocHkor-vargák" értendk.



.{39

Mi aiinakukáór( lüczkevi Czélibeli Csizmuilia .Mi'!>lerrk

az mi fi'llM'il iiic^irl i*rívil(>gialis (^/eli Levelünknek luáK-

^.il leírah.iii, cs e^en <lol»»^nak rnilrkezelire, és eróssé-

i^t're dl Nemes Uac/kcxi Városának szukull él |>ect»t*li-

\el, és az mi Czéhúiiknek is szkölt elú pecsélével ez levél-

nek uloÜNan me^iTsilven, az fell\úl me^'emlited Kecske

niellii Csi/madia Mestereknek jíiví-ndöbeji ollalniokra és

ersségekre, az mi li/eluuíklil ki.uimk , és en^tíliuk ne-

kiek, az közönséges igazság szerint. Dátum Uátzkevini

<lie vicesima Maii. .\nno Domini .Millesimo sevcentesimo

^hiin«juage>inio se\lo.

Conlirmali PrÍNÍIegiales Articnii per nos Juratos .\sses-

sores 0|»pi(Ji Háizkexiensis, sigillique ejusdem 0|)|iidil nostri

usualis el AuUnlici nmniinine roborali.

Nos Jurali Judi-es Civiiatis Kecskemétiensis Mallhacus

Ihok, el lieorgius Biró, caeterique Jurali Assessores si-

j^illo nosiro usuali Ijos arliculos conürmamus Anno 1656.

die Julii 4.

Eu Koliári István E Felsége Füleki Piaesidiuníának

F Kapilánn\a, és Kecskemélli Várossának Földes l ra

,

adom ludlara min<leneknek , az kiknek illik: liog> ll^a-

modván hozzán» Kecskemélli VárossáLau comnioráJó Csiz-

oiadiák serio instálván és kérvén azon, hogy ezen Libel-

lusban inserált, az Kalmárok és Kontárok ellen való kél

Arliculusokat conlirmjlnam, hogy az Kec>kemélen es má-
sutt való Kalmároknak ne légveu szabati Kecskeméleu szaty-

lyán Csizmákat akármikor is árulni , sem az küls Czehes
és Czében ki>l \aló Csizmadiáknak, Kontároknak vásá-

rok idején ki\i"il kontárkodni, kötelezvén arra níagukat

elttem, bog\ munkájokkal szállván csizmákkal eltartják a

\áros lakosit , es íell\ebb való ánui , mint anr>ak elülte

járt, nem tartják s nem is árullyák , ha magok munkája
állal el nem tarthalnák is az Város lakosil, Tórók mun-
kálódta szállván csizmával is eltarlNák, mellxet az Város
is recommendall. Azerl ez«n nevezett C>izmadiuk kel Árli-

kulussil conlirmáloní illven formán: l-mo Hogy az Város

lakossil közönségessen szattyán csizmával eltartják és ad-
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gyák ollyan áron mint eddig járt, kiri az Város tehes-

sen iimilatiol, ha az adását difficiiltálnák az Város lakosi.

2-0 Hogyha pedig magok a Csizmadiák annyira való Szaty-

tyán Csizmákat nem mívelhetnének , Török munka szattyán

csizmával is tartoznak eltartani az Város lakosit. 3-o Hogyha

pedig magok annyira való Szattyán Csizmákat nem mível-

hetnének , s Török munka csizmával is ut supra el nem

tarthatnák az Város lakosit a Csizmadiák oMaliojok szerint,

vagy az eddig követett és folyó áránál fellyebb temere

akarnák adni , vagy az Város limitatioját vakmerképpen

transpediálnák, comperta eius rei verilate, az Kecskemélhi

Kalmároknak , azonnal a Szattyán csizmáknak árulására

szabadságok lészen. Mellyeknek erssebb és állandóbb vol-

tára adíam ez kezem írásával és pecsétemmel való con-

íirmatiomat. Dátum in praesidio Fülekiensi dre 25. men-

sis Decembr. Anno 1677. Kohári István, mpr.

Kecskemét város levéltárában létez régi másolati-ól.

III.

Török levelek.

61.')

1597. Oct. 22. m. MoJiammed szultán rendelete a budai

Beglerhéghez s ottani Defterdárlioz intézve^ melynélfogva a

háború miatt megfogyatJcozott Kecskemét, Körös és Cegléd

városoknak a megmaradt lakosok számához képesti adózta-

tását rendeli.

(Császári magas rendelet másolata.)

.leles vezér, kitn országnagy, hatalmas, különösen

tisztelt, dics, nagyságos,— a legmagasabb király (islen)

') EvHznm Kzcriiiti Koroz:itl);m rlHöiick kellene Iciiniie az alább 200. szám
alatt közlend s/.nll;ini riiideletnck ; dc anuak kelte már ez oklevéltár

sajtó alatt léte i<|ej«'ii ití;izltl;itott ki.
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kt'g)eivei ('ll);ili)Ki/(i(t IitIíu, Liulai itcglrrlM'g ! (hinieve

lartós leguMi.

)

SzereiK'stsek |>«'M;iii>:i , (Vlst'j?i»sek oszlopa, sok lulaj-

Inii c^u'sitóje, a kzkiiusiJriKik j«'» tctlckki-l jjNünípiloja

,

.1 leroinl isien b kt'^'\ol(tMi rf</»'Nrjll liiidüi Dcfknkir

!

(iiagNsága ii\ekc(lji'k.

)

Jolfii cs;is/;iri ina^as iu'vjc^n tik«'/.liwl Iiidlut adatik,

hogy hozzánk j«*li'nlos kiildiioll , iiicIn szt-rinl lludálioz lar-

loió császári javak közüli Kecskéméi városában 5S0 házból

327, — Krösön IbO liá/bid 100, — s (^zej-léden 150 ház-

ból SO ház maradi , a lakusok pedig elszéledlek ; — a kik

ekkorig helyben maradlak is, — mivel a talár hadak jószá-

aikat elliajlváo, — úgy elszegényedlek, hogy alig van

egyik napról a másikra xalójok, s adójokal lóbbé az eb'bbi

inod szerint lizetiii nem képesek, — sziiilén el akarnak

zéledni. — Most, miután a többi városok elpu>ztulása s

lakosaik szétszóratása következtében, a budai lóporgxár

^zámára való saletromfózés , valaiiiinl a budai es pe.^li

\arak körüli szolgálatok teljesítése ezen három városra

maradi : igen nagy kár és hátramaradás lenne a császári

birtokokra nézve ezeknek elszéledése, — mi pedig be fogna

ku\t*lke/ni, ha llok az ezeltt lizetelt adomenn\iseg köve-

lellelnék. — Ezérl e lárgyban benyújtott kérelmökre vonat-

kozólag jelen magas |)arancsomat bocsátottam ki, melyiitk

elérkezlevel megvizsgáljátok, ha >ajon ezelolt annyi haz

volt é, a mennyit k mondanak s a háltorú kiütése óta

lefolyt néhány év alatt annyi maradi é, midún a lakosc>k

részint a seregektúli felelem , részint a latárok zsarolásai

miatt elfutottak? — Továbbá hogy kivánlatotl é a helyben

maradiaktól a megholtak s elfutottak által zetni tartozott

haracs"? — Ha ezt igy találjátok, — minthogy ez ser- és

kánun-ellenes követelés, — azt a helyben maradiaktol ne

kivánjátok. ila azonban ezeknek több vagyonuk volna mint

a mennyit a végre bejelentettek, hogy attól harácsol lizes-

senek: úgy az igazságtól el ne térjetek, hanem az említett

városokon a harács hijját megvegyétek. így értsétek meg,

jelen magas parancsomat pedig átolvasván , az emlilelt
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lakosok keze közt hagyjátok. E magas jegynek hitelt adja-

tok. Kelt 1006-dik év Rebbjülevvel hava 10-kén (1597.

october 22-kén) a budai táborban.

Török szöveg példány a város levéltárában. Hátlapján bélyeg

alakú pecsét s következ egykorú magyar jegyzet: „Az város puszta

ságát engették meg 2 száz forintban, midn pusztulni kezdett, arról

való levél."

62.

1598. Oct. 5. III. Mohammed szultán rendelete a hudai

Beglerhégliez , ottani Defterdárhoz és Kádihoz , ímelynél fogva

Kecskemét város évi adójából 16fi00. oszporát elenged.

(Fölül a szultáni névjegy).

Jeles vezér, kitn országnagy, hatalmas, különösen

tisztelt, dics, nagyságos, a legmagasabb király kegyei-

vel elhalmozott férfiú, budai Beglerbég! (hírneve tartós

legyen).

Szerencsések példánya , felségesek oszlopa , sok tulaj-

don egyesítje, a közkincslárnak jó tettekkel gyarapítója,

a teremt isten b kegyébén részesült, budai Defterdár!

(nagysága növekedjék).

ítélk és birák példánya, jelesség és ékesszóllás bá-

nyája, Mevlana, budai Kádi! (jelessége öregbedjék).

Jelen császári magas névjegy érkeztével tudtul adatik,

— különösen neked , ki Defterdár vagy , hogy a budai

kerületben es Kecskemét lakosi hozzám folyamodványt

intéztek , melyben elterjesztik , hogy városuk évenkint

200,000 oszpora adót fizetett, — a közelebbi háborús évek

alatt azonban a gyzelmes (török) seregek megtámadásai,

s a tatároktúli félelem n)iatt a lakosságnak nagy részíí el-

sz('I((dl. Klicz jiiiült nií'g, hogy ez u(('»bí)iak (laliírok) által

niindenükbni kipuszlíttallak , s magukra lévén liagv"^''^

végképen elszegényedtek. E mialt adózásbeli kötelességö-

ket, hacsak az ahibb nem szállíltalik , nem leljesíllielvén
,

szin((''n ké'fn leiének lesznek elszéledni. Kérik az(';rt az emh-
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it-tl xiirusltt'lit'k , li()^\ v\i üdujiik , adüi^ iiii^ magukat

• •ssiesiedlu'lik s erúre kü)>lia(iiaL , 75,üOU oNiporJval kf\o

l'KIcsst'k s evcnkiiil ( s.ik I25,U00 u^z|)uriit (urlo/zaiKik

ti/flni.

Ktu'Z kt'|»es( jeleli magas paraiicsoiual bocülKaiii ki,

hug)' ezeiilul az eljárás ennek érlelniehen lrléujék. L'g\aiiis

az enilileK jubbágNok v\\ adója 73,0000 os/purJval aláMi

s/allillalik, s jövre összes \a^}«timkl»jl 125,000 uo/imial

(arioznak évenkinl fízeliii. Knnél tölth eg\ ellen osz|>urJ\al

>e \e(essék tóliik ! Az alalhulok >/a|Min>(lásárj ugNelni kelt.

Majd ha egyszer usszeszedlek magukat s erre kaplak,

ismét az elebli kivetés szerint tartuziiak vagvoiiuklöl adözni.

— Jelen parancsomat defter érv énvilnek tekintvén, ellen-

kezén senki se cselekedjek. Igy érl^^elek meg s e magas

jegvnek hitelt adjaluk. kelt 1007 ík lU-bbjúlevvel hava

4 kni (1599. Octobr. 5 én) a varadi táborban.

Eredeti török szöveg p<.M(lái)y a várus levéltárában, hátlapon követ-

kex egjkoru mat^ryar jegyzettel : „Az ezör foriutrOl való levt'l , az tál>or

rúl Császár Levele."

()3.

1Ö99. Sztdejman budui vezír pasa ajánló levele a Kecske-

méten átconuló Kalgai tatár szultánhoz.

Nagy szultánok örököse , hírneves fejedelmek dicsó

utóda, nagvrabecsh tiam Kalgai szultán!

Nagyságod iránti legmélyebb tiszteletem s szolgálat-

készségembl ered szinte szerencsekivánatom gyöngyeit

s vágyaival egyez üdvözletem fehér holdjait bemutatva

,

— fényes uapkint tuiidókl elméjéhez inlézend szerény

jelenlésem im itt következik

:

Dics s nagyrabeo»ll üam I mihelvt nagxságod a budai

szandzsákban es Kecskéméire érkezik, látni lógja, hogy

ott alig van egypár ember, s hogy olt e miatt a gabona

elnyomlalá>a lehetellen. Kzert uagy.^águd jelen levelem vé-

telével, — melvnek mxm az emhtell \án»> lakosai, —
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ezeknek minden nem bántalmaztalás elleni megoltalmazása

végett rendeljen ama helyre két jancsárt.

A többire nézve dicssége s nagysága örökké növe-

kedjék!,— szinte barátja Szulejmán.

KivI: A nagy szultánok örököse s hírneves fejedel-

mek dics utóda , nagyrabecsit Gam , Kalgai szultán 6

nagyságának.

Eredeti török szöveg példány a város levéltárában , évszám nélkül

,

hátlapon pecsétjeggyel. — Jegyzökönyveink szerint 1598—1599. a ha-

sonnev budai pasa idétt (Gévay: Budai Pasák. 19. lap) történtek vidé-

künkön a tatárhadak gyakori átvonulásai, mibl az évszám alkalmaz-

tatott.

64.

1599. Ugyanaz Kecskemét és Körös városokat az e vidéken

átvonuló Szeadet Giráj tatár szultán oltalmába ajánlja.

Nagy szultánok dics örököse, nagyrabecsíiit íiam,

Szeadet Giráj szultán

!

Nagyságod iránti szinte szeretetem s barátságos tisz-

teletembl származó üdvözlelem nyilvánítása után, tündökl

elméjéhez intézett szerény tudósításom ím itt következik.

Nagyrabecsíiit fiam! minthogy Kecskemét s Krös váro-

sok lakosai mindenkor engedelmesek valának, a budai vár

körüli s egyéb szolgálatoktól magokat nem vonogatják

:

felkérem nagyságodat, hogy ha azon vidéken intézkedik,

szíveskedjék azon városok lakói s a nyugalmuk felett r-
köd jasszakdzsik biztonsága tekintetébl, mindennem
méltatlanság s megtámadtalás elhárítása végett, hozzájok

egy emberét rendelni.

A többire nézve nagysága s dicssége örökké tarlson

!

— szinte barátja Szulejmán.

KivI: A nagy szultánok dics örököse, nagyrabecsit

fiam Szeadet Giráj szultán nagyságának.

l'-rcdcti török Hzövctíb(!n ugyanott, liátlapj:'vn bélyeg :il:iki'i jx-cwt-

iiyoiiiattal.
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Krrskí'iiH'l vJrosa lakosai az 1019 dik e\i Szefi-r Uó

10 r«' (Itilü. A|ir. 24.) cs s/.. (ÍNor^y napi adót .\j!<>s!ofi

Ihil Itirósá^álian , három rcszlcdicii iiu'^liozlák ; ú. in

1 ör 1019. lU'lihjiilcvxel hava 19 km (IRIO. Jiin n )

álvello a na|>h»vt'zt'lü (rri/iiáiiii>(l/>i).

2 or Azon évi Dzscmáziilevvel hó 16 kán (1610. .\ug.

6. ) álvt'llc Molla í'fíMidi.

3 ur 1019-dik évi Sábán lió 22 k«'ii (I6I0. .\((\. 9.)

álvoilf Ibrahim efendi.

.\ nevezeti évi három résziéiben lelizetell adóösszeg

20,000 o<;z|>ora.

Kíll 1020-dik évi Hfbbjülevvel hava 5 en (1611-dik

é>i Május 18-kán) a jól rzótt Budán.

Eredeti török azövegrü a város levéltárában , hátlapon bélyejfszer

nyomott pecaéttel 8 következ ej^ykorú uiagyar jegj'zettel : „Agostou

Pál BiróiiágábaD az summáról valló Czédulla."

66.

1029. Mart. 24. A budai vezirpasa rendelete az ottani

Kádihoz , melyben a három város fenyít hatósága kö-

riUiratik.

Kitn jele&ségií uram, ez idszerénti ludai Kádi!

Buda alá tarto/ó Kecskemét, Kórós és Cegléd városok

lakosainak ezelúlt mind a mi, mind a ma^\ar Paiatiuus

(lg\) részérl |jccsellel erÓMlett nieghalalniazus adatolt arra

nézve, hogy a haláraikon tJllevél nélkül csavargó toKajo-

kat mcjifojihassák s megbüntetés végetl — ha a mi részünk-

rl valók — a bégeknek s itelknek (hákim), ha pedig

keresztyén résznlj valók, a Palalinusnak s magyar kapitá-

nyoknak (kapiiilán) adják ket át. .Minthogy pedig meg-
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halalmazásuk arra is kiterjed, hogy ha ezen tolvajokat szép-

szerivel kézre nem keríthetnék , velök csatába ereszkedve

ket minden törvényszegés nélkül megölhessék : ebben

ezeket a törvény értelmében le is megersítsd, hogy ez-

után , ha kóborló tolvajoknak általuk történt halála jelen-

tetik, hántásuk ne legyen. Szóval, a mint eddig, úgy

ezután is szabad legyen nekik a határaikon velök szembe-

szálló tolvajokat megölni, a nélkül, hogy e miatt vérpénzt

lennének kötelesek fizetni. A mi már a városaikbeli gonosz-

tevket illeti, a bndíjt rajtok megvehetik, de ket meg

nem ölhetik, míg a tény a vajdával nincs tudatva, s ez

által arra törvény útján meghatalmazást nem kaplak. Ekkor

azonban erre is jogosítva levén , szintén nem lehet velÖk

méltatlanul bánni. Különben is ludni való, hogy a tolva-

joktül nem élhetnek békeségben. De ha valamely moszlim-et

találnának tolvaj gyanánt igaztalanul megölni, ez esetben

büntetésük el ne maradjon; ha pedig moszlim tolvajt fog-

nának , azt a felsbb halósághoz hozzák. E szerint járjatok

el, máskép nem cselekedvén. Kelt 1038-dik év Redzseb

hava 29-kén == 1629. Mart. 24-kén.

Eredeti töröli szöveg a város levéltárában, az ellap szögletén

bélyegszerü nyomott pecséttel s hátlapon következ egykoni magyar

jegyzettel: „A Passa levele, melljet adott az 3-rom Városnak az Tol-

vaiok kergetések felöl, hogy valameljeknek jószágunkat és marhánkat

kezökben érjük, szabadon agyon verjük. Erds Mihály Bíróságában

Anno 1629."

67.

1020. Oct. 27.—Nov. 7. IV. Mürad sz^dtán rendelete a

budai Kádihoz, a három városban elforduló pardzna-

sági bntettesek fölötti fenyít eljárás iránt.

(Fülül a sziiUáni névjegy.)

ítélk és liinik (Jiákini, kádi) pí'ldánya
,

jelcssí'g és

ékesszólás bányája, McNiaiia, budai Kádi! (jel('ssi''!.;(' nö-

vekedjek.
)
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Ji'k-ii nia|(U!» isás/ari iK^jcg) órkeztcvcl (utiliil ailaliL,

(lo^'v a lialóságod alá csú Krs, Ogltnl és ki'oki'inel

KiHuk lakosai incgli/uU ciiilicnik állal rolNainodásl kúl-

uciiik liu/.;áiii , n)cl\b(M) cltiadják , liogv i'Zrii lul\eki-n a

bcliiMlolás (tl;í lia (kert'>/lu'ii) Itrii ós nó |iará/iiaság Lniu'be

esti'k, a n iiiiiulig a IícInLcIí \ajila és zabti, — a frrli

pi'dig a/ ilicl pap állal, ha s/oii la l;i ii \ állásos szer-

tartásaik szt'hul ilt'ltt'lfU s buiiktlcli-U meg, — úgy

icliál, hogy a vajda éá zabli a férli ügyébe soha sem aval-

kozolt. Legközelebb azonban az emiilelt városokbelí zabti

il\nemú vétség elkövetése miatt nemcsak a nt fogatta be

ö búnielle meg, hanem az eddigi gxakorlat ellenére a ferii

ügvében is intézkedett. K miatt vizsgálatot eszközöllek,

meixni'k folMán hiteles lüiirivalloiiiáxtklinl a/, világosodott

ki, hogy ha ezelült d nexezrll helukeii il\ vétségek for-

dultak el, a vétkes n mindig csak a vajda és zabti, a

férli pedig az illet pap állal, haszontalan vallásos

szertartásuk értelmében szokott elitelletni, a nélkül

hogy a vajda vagy zabti magát a vétkes férli ügyébe avatta

volna. Miután a vizsgálat eredményérl biröilag értesíttet-

lek s a zabtitól igazoló pecsétes levelet kaplak, tlem egy

nemes parancs kiadatását kérik , mely szerint az eddigi

gyakorlat jövendre is érvényes maradjon , s valahányszor

ily vélség adja magát el, a vétkes n ftlett ilél hatóság

az ugNanazon bnben részes ferli ügyébe ne avatkozzék.

Ezek fol\(án a kérelmezk kezébe adott jelen paran-

csom értelmeben, — mihelu k ezt neked liemuialják ,

—

vizsgáld meg, ha vajon a dolog xalósággal ügy van é, s

a fenenditelt bir<*i kiadxány tartalma nem ellenkezik é szent

törvényeinkkel (ser). Az eladás igazoltatása esetében gon-

dod legxen rá, hogy jövendben — ha azon hel\eken ily

vétségek fordulnak el — a \ajtla és zabti min«lig oak a

vétkes nt, a pap ellenben haszontalan vallásos

szertartásuk s/eriiil a férlit Ítélje el, s hogy senki a

folMunos gvakorlat ellenere ne teg\eo. A ki talán ellen-

szegülne, te fogod hallgalásra binii s szükség esetében

bejelenleni. .\karom . hogy e lárgxhan löbb panasz ne
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történjék. Ezt így értsd meg, e parancsot pedig — miután

megtekintetted — a folyamodóknál hagyd. A magas jegy-

nek hitelt adj. Kelt 1039-ik év Rebbjülevvel hava 10— 20.

= 1629. Oct. 28. — Nov. 7. a jól rzött Budán.

Eredeti török szöveg a város levéltárában, hátlapján következ

egykorú magyar jegyzettel : „Murteza Passa atta Levéli az 3-rom

Városnak, hogy az melj gonosságban és paráznaságban élö személjök

találtatnak , az Legénj az Várossá legjen , és Aszonj az Vayda Urunk

Ö Nagyságáé. Erds Mihály Bíróságában. Anno 1630."

68.

1640. Mart. 3—13. I. Ibrahim szultán a fentébhi rendele-

tet megújítja.
(Fölül a szultáni névjegy).

IV. Mürad névjegye alatt, 1039. Rebbjülevvel 10— 20.

= 1629. Oct. 28—Nov. 7. kiadott fentebbi rendeletnek

azzal szószerint egyez kiadványa I. Ibrahim szultán állal.

Szövegében e pótlék olvasható „a vajda és zabti egy

pénzt sem követelhet eljárásaért," Kelt 1049-ik év

Dzilkide hava 10— 20. = 1640. Mart. 3 — 13. a jól rzött

Budán.

Eredeti török szöveg oklevél a város levéltárában, hátlapján kö-

vetkez egykorú magyar jegyzettel: Muza Vezér Basa Kajraekámja

Atta levél , az három Varasnak , hogy az melly gonoszságban és Paráz-

naságban élö szömélyek Találtatnak, az Legény az városoké legyön,

az Asszony penigh az Vajda Urunk eö Nagyságáé. Katona Benedek

Bíróságában 1640.

69.

1641. Május 25. Nyugta az 1640-ik évi adó lejizetéséröl.

Jelen irat oka ez.

Lajslronmidxba foi^lall, császári javak közíiii iM-skemót

ncvi'i város lakosainak az 1050. (1640)-ik évben lizetni



349

larto/oll addjiik I^üü foriiilra ') inet^y. Kzeii összeget be-

li/t'llt'k s lU'lio^'v ar tóluk mr^inl küvflellessrk, jeltMi

pecM'U's jepM't k:i|»l;ik. Krli 1031 ik r\\ Szeler lia\a 11 kén

= 1641. Maj. 25. .Mrliiiu'tl iia/.ur. (kiiicslarür).

Ercdfti Wrfik siíivi-ff a ván>8 IfvéltárAban , h.-itlapon pfc»«?tjr|,'{,')i'I it

következ ojo'koni matryar ji-^fytfttil : .Anno 1C41. Na^y Jiooi Uram
Ftxiliirúsi|;átMUi az suiuiuárúl való czétlula Mcbniiit uazurtúl 1MH>.

forintról.
•

70.

1643. Elismérvéül/ Lengyel János hagyatéka utáni kincs-

tárdij lejizetéséröl.

Jelen irat oka oz : Kecskeméti lakos Lengyel János

nev jüLbág) nieglialván, hagyali-ka szárubavételelt. .\ kincs-

tárt illet osztálytlij lt'lizeliet\eü, arról e jegy adatott. 1053.

(lt}43) aláírva: Maliuiud.

Eredeti török szöveg a kecakeméti reform, egyház levéltárában , hát-

lapon pecsé^jegy a következ egykorú jegyzettel: „Lengyel Jánosnál

való czédula."

1.

lö'l. Mnjus 16. Nyxigta az 16Ö0-ik évi adó és tizedvált-

ság lefizetésérl.

Kecskemét városának összes adója a tized-\áltsággal

együtt 2000 forint.

Jelen irat oka ez.

Lajstromunkba loglalt császári javak közüli Kecskeméti

jobbágyok a lized-\áll>ag «'S hbéri luldek (niiri) adója fejé-

ben zetni tartozott 2000 forintot folyó 1061. (1651 )ik

évi szent György napjára az 1060 (1650) ik cvi \ag\on-

összeirás szerint, a kincstárhoz beszolgáltatták. Hogy ezerl

') Eredetiben .kara ghunis* — fekete tallér ill. A forditó jcgyzetí.
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ne háborgattassanak, ezen nyugtát kapták. Kelt 1061-ik

évi Dzsemazülevvel hava 25-én =: 1651. Május 16-án a

jól rzött Budán.

Török szöveg eredeti a város levéltárában, hátlapon pecsétjegy s

következ egykorú magyar jegyzettel : „1651. Nagy János uram bírósá-

gában Az summáról való czédula."

72.

1652. Útle'üél a Körösön megtelepedni szándékozó vacsi

jpap és emberei számukra. ^)

Úton s útfélen járó vitéz oszmán harcosok ! A legszi-

vélyesebb hangon adom tudtotokra: hogy a vacsi pap
embereivel együtt Krös nev városban szándékozván meg-

telepedni , tlirnk útlevelet kért. Hogy útjában ne gátol-

tassék s méltatlanság ne érje : mi ezen iratunkat adtuk

neki. 1062. (1652) aláírva: Abdi budai defterdár.

Török szöveg eredeti a kecskeméti reform, egyház levéltárában

,

hátlapon pecsétjeggyel s következ magyar jegyzettel: „Anno 1658.

Ágoston György úr feöbiróságában az egyház tetejérül való czédula,

az Nazur bégti, hogy szabadon megcsináltathassuk." Mely jeg}'zct azt

gyanittatja: hogy e czédula tévesztés úlján jutott az egyház levéltárába.

T3.

1658. Elismervény 42. marha utáni útvám lefizetésérl.

Kalocsa András , Pápa Gergely és Szcs Máté kecske-

méti lakosok — a 42. marháért járó 105. oszpora vámol

e szerint hiány nélkül megfizették. 1069. (1658) aláírva:

Oszmán defterdár.

Török Hzövcgíí eredeti a kocskométi reform, cgyliáz lovc'It.'irában

,

liátlapon |((!CHétjegy 8 következ egykorú magyar jegyzet: „l'J. marhá-

ról való."

'; Vac, H i'kkor még lielyHÓg, ma jjiiszt:! , Koliári grófok öríiküse Kobiirg

herceg birtokában, l'estraegyébcíi, Örkény özümszcdaágábaii.
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4.

](!/iS, OsmuiH bu<Í4ii ilríii r<l)ir íiif'l Ifi'flr ti hi iMl^i-m/fi

hirtUihoz,

K/cit inil oka 1'/: Minllio^) KcrsLoinct városáouL pap-

ja, a inosluni s oi fllli liiroiiak A^osion (i\üq{\iiek —
liiieilen módra kánuiikodván — oil monda: „le l örökös*'
— a lölilu liirák v miall a Padisali szol^álatJljan moj;rcs-

tülví'ii, a kiiU's(;iniak ij^cn iia^\ kari oko/lak. K/ a kaiiun

szerint búnlelésre mélló cselt'kfdel , az«*rt lij-xclniczlelnck

az t'mlikMl \áros lakosai, liopy ez n^u't liu/zák ri'iidhe.

tzorl adattíH e ]c<^\. 1069. Moliarrciii ha\a IS-án (IG59)

Ocl. 16. aláírva: Oszmán budai defterdár.

Török uöve{,ni tretlf ti a ki-ctikituéti reíonu. vgyhiu levOltárúhaii

,

' .• ilKtu pt'CAt'Ot'g)' 8 kövctki-z eto'korú lua^yar jejfyxet: ,A prvdikA-

t : 1. vele."

75.

J660. Mart. 22. Juhász Balázs által lfjizett:t( ituszö-

pénzröl elismervény.

Kzi'ii irat uka

Ke<>keuíel \ árosának Juhász ne\ jíyalog szolgája meg-

liázasoduU. Miután a nszópénz leÜzeUetelt, arról ezen

jegy adatolt. 1070 dik e\ Kedzseb 10. z=z 1660. Mari. 22.

Oszmán deHerdár.

Törfik szöveg eredeti a város Ie%-^!tirában , hátlapon peeséQegy •

következ eg} kurú uu^'vJeg^Tet : ,Ai Város Ssolg^lárúl raló Csédnla

Haliírúl."*

76.

1661. Oct. 23. Nyugta a budai vezirpasa konyhájára

Uszolgáltatott 100 tzekér tzifáról.



352

Kecskemét városa fája 100 szekér.

Szent Mihály napján 1072 =: (l66l).

Nevezett város lakosi az 1072-ik évi 100 szekér fa

tartozásukat behozták s a konyha számára átadták. Arról

kapták ezen jegyet. Kelt 1072. évi Szefer hava 28-kán

= 1661. Octobr. 23-án Haszszán konyhamester Budán.

Török szöveg eredeti a város levéltárában, hátlapon pecsétjegy s

következ egykoiii magyar jegyzet: „Anno 1661. Biró György Uram

feö Bíróságában az Szent Dömötör napi fáról való czédula , száz szekér

fa vezér számára való."

, 77.

1662. Január 24. Nyugta a harács-adö lefizetésérl.

Kecskemét városa 156. ház.

Nevezett város lakosaitól az 1072-ik évre rájuk kivetett

hadi szolgálat- (bedel nuzul) és gabona adó- (szurszat) ér(i

váltság fölvétetett, s róla e jegy adatott. Kelt 1072-ik

Dzsemázüahir hava 10-kén = 1662. Január 24. Szulejmán

miriálaj (ezredes) Budán.

Török szöveg eredeti a város levéltárában, hátlapján pecsétjegy s

következ egykorú magyar jegyzet: „Anno 1662. Haj'ács után felvetött

pénznek az czédulája."

78.

1663. Május 25, Elismervény az adónak 1663-ik végéig

lerovásáról.

Jelen irat oka ez

:

Császári javakhoz tartozó Kecskemét lakosai tarlozoll

adóikat az (sb'bbi években követett mód szerint most is

hiány nélkül bclizették. Nehogy ezért császári részrl az év

végéig háborgattassanak, ezen jegyet adtuk nekik, hogy

szükség esetéhen eh'ímnlalhassák. Kelt 1073 ik évi Szervál

liava l7-kén = lüG3. Maj. 25-kén Oszmán (névjeg}) a jól

rzöl t Budán.
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EnMI MMk nSref a váró* Un^tárábu, hátlapon |mhm'0< w^y

kSrvtinaS efjkoié iMgjar Jcgyirt : .Anui> ICGS. Cula Mihily l'run

fB UtiAgátátmi ai IVvék Mimmán'il v&lú i-ai'xlubi Outuiáo Kffcuili l'ruuk

tói tA Nagyaáifától.*

Ti).

1664. Xt/ugta az adó UfizetéséröL

Keskemél városa 156. Iiá^.

.Ní'vezt'll város lakosai Ji 1074. (I<i64)ik r\rr kj-

adojukal a császári adóval c^nüII liiáiiN iicíkúl hflizcKék

s arrul e jegyei kaptak, (kelel iR-lkrii) Oszmán jaiicsár

kclliuda l>U(iaii.

Tfiruk ".znvtvü cnMi-ti ii^'jruiott ' •< követ-

kexó *-{.'ykorú m.vy:u jcjnzctul : >> : jaágAban

ai C«áaiár ai^j^'^l való czcilula A-u 1604.''

80.

1666. Sept. 13. Igazolvány arról, hogy Kecskemét város

gyalog mutikdsait kiszolgáltatta.

Ezen irat oka ez

:

Kecskemét városa lakosi Kizil hiszár (veresvár^ és Uj-

várlioz adott munkások állal szolgálatukat teljesítették , ezért

jöv szent ÜNurgy napig ily szolgálatra ne hajtassanak.

Erról kapták e jeg\et. Kell 1077 ik evi Kelilijülevvel liava

13 án = 1666. Scpt. 13. Iladzsi Oiuár mirialaj liudán.

TiTuk sz<ivt->;u «rid»ti u;:j:inutt, hátlapon peoM'tbt^yt'pgfl s követ-

kez egykorú uiayyar j«t:y cettel : .Auuu 1G66. Tathai V. Birúsátfában

Alai livkh levele, hogy Újvárban gjralug sorost ne adgyunk st. Oyoivv

napig."

81.

1666. OcL 2. Nyugta a beszolgáltatott tzi fáról.

Kecskemét v. tört. II. kot, 23
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Ezen iral oka ez:

Császári javakhoz tartozó KccskemtUiek a megparan-

csolt 100 szekér fát beszolgáltatták. Hogy ez tlük ne

követeltessák, ezen jegyet adtuk kezökbe. Kelt 1077-ik

évi Rebbjülahir hava 13-án = 1666. Octobr. 2-án Szulej-

nián konyhamester.

Török eredeti ugyanott, hátlapján peesétbélyeggel s következ egy-

korú magyar jegyzettel : „Anno 1666. Nazur Uiiink fájárúl czédula.

Patai András Úr Biróságában sz : Dömötör napi.

"

82.

1666. Oct. Nyugta a kirovóit gabona beszolgáltatásáról.

Ezen jegy Íratásának oka ez:

Midn a Kecskeméliektúl méltósága (a budai basa)

magas parancsa értelmében minden adózó ház után 2 kila

árpa köveleltetett; árpát nem adhatván, búzát hozlak s

ezzel rótták le tariozásukat. Errl kapták ezen jegyet. Kelt

1077-ik évi Rebbjülahir hóban = 1666. Oclober. Hadzsi

Omár miriálaj Budán.

Török szöveg eredeti ugyanott, hátlapján pecsétbélyeggel s emez

egykorú magyar jegyzettel: „Alaj Bektl quietantia Vajról, Búzáról,

és Árpáról. Patai András Ur: Fö Biróságában A-o 1666. f. 183."

83.

1667. Január. 19. Nyugta a keresztyén hadak számára

küldött sertésektoli útvám lefizetésérl.

I'alnki (Palhay) András kecskeméti biró.

IJidát. (újonnan behozott adó).

Az cndílett jolibágy a hitetlen had.ik s/,;íni;ir:i kíiidolt

50 darab sertéséri járó vámot Kecskeméten lelizellc. Errí

e joiívet kajila. Kelt 1077-ik évi lledzscb hava 23-án =
1667. .január 15). Iluszsy,(íjn budai vámszed.
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TOrOk ariPvifi errdHl ugj'auutt, tuUlapou p<*cM'tbcly«'i;e<*l num
ifrykorá maeyar jC(rT*^''t*'l = .Anno lCti7. &0. ArLlnyukrt&l íjuit-tautla

84.

í6(j7. Niftujta a ffjad lefizcíétériJL

Kecskeiiit'l városa 156. Ii.iz.

Nevezeti városbeliek larlozoK fejadojiikal, inimleii ház-

iul öUeii o.»»/.|torál száinílva , hián\ nclknl brliozlúk .s mv^-

lizi'lU'k. Knöl kaplak r jegMl. ktll 1077 ik cní Haiuadán

lióbau = 1667. Febr. Mart. Szulejniáii iiiiriálaj liudáii.

TörCk axOvefffl en«detí a vilros levéltiráhan , hátlaiOin i>ef§étbt'lyeíf

-

(jel 8 fzen fjrj-korú ma^fyar j*t»yzett»l: „Auuu l('.t;7. Tathai Audráa ío

Biróüágában luiuden liarúca után di-u. 60. Üur. 16.'

85.

16fj7. Dec 14. Nyugta lUO sztktr tzifa kiszolgálta-

idsárvl.

Jelen iral oka ez :

kecskeinélÍL'k mindössze 100 szekér fa tartozásukat ó

inéllósá^a (budai basa) konyliájára behozván, e jegyet kap-

ták. 1078. Dzsemázülevvel 27-én =1667. L)ec. 14. Ahmed.

Eredeti török szöví-gü a városi l«'vólt:Vrban , hátlajiján pít-si-llw-lj-eg-

gel , 8 e*en egykorú magyar jegyzettel : .Ssent Demeter napi fáról való

cédula , Csaba János Úr idejében."

8G.

ÍGGS. Ni/uqta az adó Iffizet/.-^- r 'L

Kecskenjel \aru>a 15ü. haz.

Nevrzell város lakosi az 1078. (1668) dik évi császári

23*
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adót a fejadóval egyiiu íefizeüék s arról e jegyet kapták,

(kelet nélkiíl) Véli aga budai kethuda.

Török szöveg eredeti a város levéltárában, hátlapján bélyegszerü

pecsétnyomattal s következ egykorú magyar jegyzettel : „Császár ada-

járól való 1668. Csaba János Úr bíróságában 156. harács."

87.

1669. Jul. 20. Elismervény Trencsényi András hagyaté-

kától a kincstári dij lefizetésérl.

Jelen irat oka ez : Kecskemét város lakosai közzúl ez

1080-dik évben Trencséni András meghalálozván , számba-

veit hagyatékából a kincstárt illet osztály-díj lefizettetett.

Nehogy ez ismét megvétessék, az illetk kértére arról

ezen pecsétes jegy adatott a kincstár részérl. 1080. Szeter

hava 20-kán (1669. Jul. 20.) Aláirva: Mehmed szpáhi.

Török szöveg eredeti a kecskeméti reform, egyház levéltárában

,

hátlapján pecsétnyomatú bélyeggel s ezen egykorú magyar jegyzettel:

„1669. Trincséni András levele haláláról."

88.

1669. Nyugta az adó lefizetésérl.

Kecskemét városa 156 ház.

Nevezett város lakosai az adózó házak után reájok

kivetett összeget meglizetlék , mirl e jegyet kapták. Kelt

1080-(lik évi Dzsemázülcvvel hóban = 1669. Oclobcrben.

Iladzsi Omár miriálaj liudán.

Török H/.övcgii eredeti a vároH levéltán'iban , li;itl;iiii;'in pecHétiiyo-

niatfal h ezcMi etryUon'i ni;igy:ir jegyzettel : „Adó után való jiéii/j-öl vahV

czi''flnla. Anni) l)(jiiiini Idní)."
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Ki).

1069. Elinnervruy 'J(k) fZckvr tzéua kigzolyülUitásdról.

Jt'N'ii iral oka «•/ :

Kctskenu'l \;írosi j»>|i|i;ij;\nk »*• iii(lt<ts;i^a (lovai) szá-

mára a s/okolt 2üO szí'kcr szi'iiát liiba t*s hiány lu'lkül

hos/allituttak. Arról kaplak e pecselt's j«*j;>el, lioj?) sztik-

st'^ oseU'ii elóinulatliassák. kell lOhO dik evi 1)/Heiiiazti-

lí'wi'l lniliaii ::r It>69. Ocldlu'rlttii. Mtiszlafa ajia , Maliniud

bas;í i>láll(unesiort'.

Tfvriik ^/.úv(•^ru tntltti .i \ if -i l<\(ltárbau, hátlapjáu bt'lyei^yo-

ui:itii i-ifsttt. 1 s i/»ii I t:\k(Tii iiiaj.'\:ir Jeg)Ttcttcl: „Széna cstxlula váJt-

90.

1G70. Aug. 7. ElUmvrctny a kiszolgdlhitott 200 sztkér

..iáról

Ezen irat oka:

Miulán KecskeiiHi \an)>a a folyu io*>l-<lik v\ix' larlo-

Lij\\. 2UU ^zckl'r szeiial Maliiiiuti t<a>a liti'lai koniiaovzo ú

méltósága lovai szimára hiány nelkut beszolgállatla , arrul

ezeu jegyt'l kapla. Kelt lüb 1-dik e\i Helibjiilevvel 20-káu

=. 1670. Aug. 7 ken. Ju^zul iblállumcsler.

Töríik szöveg t-redeti a város levéltárában , hátlapján bélyegnyo-

uiatú pfcséttf 1 8 ezen egjkorú magyar jegyzettl : „Auuu 167ü. Szent-

királyi Pál l'ram bir6«ágában az vezér ré«zére bzénáröl való czéduU.

MaiuLut PahátúL"

91.

1670. Nov. 28. Nt/ugta 2UU izekérfa U*zoIgdltatdiáról.

Jeleu irjl oka ez

:

A Kecskeinéúek ezen 10b 1-dik é\i fa larlozásukal —
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mely az elébbi években kövelett mód szerint 200 szekér

fából áll — urunk méltósága konyhájára beszolgáltatlak.

Hogy ezt rajtuk másodszor is meg ne vegyék , nyugta

gyanánt jelen pecsétes iratunkat adiuk kezökbe. 1081-dik

évi Redzseb hó 15-kén == 1670. Novemb. 28. Ali aga,

Mahmud basa konyhamestere.

Töröli szöveg eredeti a város levéltárában , hátlapon pecsétjegy-

gyel s ezen egykoni magyar jegyzettel : „Kecskemétieknek az fa czé-

dulája Szentkirályi Pál Bíróságában Anno 1670."

92.

1673. Május 7—17. Nyugta Bene puszta haszonbérének

lefizetésérl.

Ezen jegy ezért Íratott: Hegeds János és Sárközi Pál

nev kecskeméti jobbágyoktúl Bene pusztánk haszonbérében

32 ezüst piasztert, egy paszturmát, 15 pint szlt s 10

darab sajtot hiány nélkül átvettünk. Bérletükben ket senki

se háborgassa. 1084. Moharrem hava 20—30. (1673. Máj.

7— 17.) Aláirva: Musztafa budai miriliva (szandzsák bég).

Török szöveg eredeti a kecskeméti reform, egyház levéltárában,

hátlapján pecsétbélyeggel.

93.

1678. Oct. 1. Nyugta a hadi szolgálmány váltságának

lefizetésérl.

Kecskemét városa 156 ház.

Nevezeti város a császári hadi szolgáltatási (nuznl),

minden adózó li;izra 424 oszj)orát számítva, leljesen mcg-

v;ill()l(a s e váltságot hiány nélkül be is lizetle. Arról ada-

tolt jegy. 1084-dik évi Kedzseb hó ~ 1673. October.

.\hmed aga.
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Tflrtk M6m|l errdcll a táru* |r\i iláriilNiu , bálUiiO'^ii b«'l\> {.-hm.

uuitú pt'cWncl rtiM>a rtr)kor tttAir\ar Jt-v)Xftti^l : ,.Auuu l73.

KaiuanU T: fú HinViágálMUi Haráoi után vaJó dtcii^vröl. ToJI. .tÜl.

1. h líria 7:i.'

lO'TJ. Xi/Uijt<i iiz (irfMtfjt-iii itjuttt'jitrol.

Kecskéméi városa 156 hú/.

A frneinlilell v.1ros laktisi ;i folMt iu»i4 (1673) <iik

évben rejjok vcliil úr|i:i|iéii/l — iiiiiitlcn atlozo li;i/. uljii

70 (íszjiorál száinitxa — iii«'j;liíelk'k, mirl uztúii e j»'t;\el

k;(|iLÍk (kelet nélkiil). Aliiiieil cseri basi.

Títriik sztlvi-fTii iT^dt-ti a várttn levi'ltirálian , hátlapján Wlytirnyo-

iiuitú pec-*étU'l.

95.

J67-Í. Xi/uyta a szolgálat- és gahonavúltság lejizetéstiiJL

Kecskemét városa 156 ház.

Miután a feuirt városbeliek az lOSS-dik »'\lten reijuk

>elell hadi szolgálatok s gabona a<ló alul niajiitkat inejíNal-

loUak, ezen jegyet kapták. lübS. =. 1674. Sahin Aga.

Török BZÖvitfü erttli-ti a város levéltárában , hátla|iján lH-ly»'piwr

]K*C8ctnyuuiattal 8 eniei etrj-korú niat.'jar jr^yrfttrl : „Kamaráit Auibrúit

Iraui birú^á^ábon adtunk Sabiu Agának lianicH után valú |K'-uzn>

ti. lUií'J' ,. ezemyolczvaubanuadfd furintut. 'l'l. Marty. Nag:y JAiioa."

90.

1074. Máj. 21. Nyugta l(Kf »ztkér J'<i beszolgáltatásáról.

Kecskemét városa

E szerint a turlozutt 100 szekér fát hiány n<'lkül be-

hozván, e jegyet kapla. lObS. Szefer 15. — 1074. .Majus

21 Mchnied aga.
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Török szöveg eredeti a város levéltárában , hátlapon pecsétjegy »

emez egykorú magyar jegyzettel : „Szentgyörgynapi fáról való levele

az vezérnek Patai András bíróságában 1674."

97.

1674. Május 17—27. Elismervény az adó lefizetésérl.

Jelen iral oka ez:

A császári javak közüli budai kincstár alá es Kecs-

kemét lakosai folyó 1085 ik évi (császári) adójukat a lized-

váltsággal együtt szent György napjára beszolgáltatták. Mi-

után ez évi adójukból csak egy oszpora vagy fillér se

hiányzik, minden ily nem háborgatások ellen kapták e

jegyet. 1085. Szefer 10—20. = 1674. Május 17— 27.

Müszli budai defterdár.

Török szöveg eredeti a város levéltárában , hátlapján bélyegszertí

pecséttel s emez egykonx magyar jegyzettel : „Anno 1674. Patai

András Uram feö Bíróságában az summáról való czédula Muszli

effendítül."

98.

1674. Május 26. Nyugta az adó lefizetésérl.

Kecskemét városa 156 ház.

Az említett városbeliek a megparancsolt összeget, min-

den adózó báz után 130 oszporát számítva, hiány nélkül

befizették. Arról kapták c jegyet. 1085 dik évi Szefer hó -.^

20-kán =: 1674. Május 26. Sahin aga.

Török szöveg eredeti a város levéltárában , hátlapján bélyognyo-

matú i)ecséttcl b emez egykorú magyar jegyzettel : „1674. Patai András

U: IJirÓHágában dm portáról való czédula, minden liarácsra il. 1. don,

05. mindencHfíil fi. ;i2:{."
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MM
ld74. Oct. Ktfugtn az drjHtptnz Irjizet/sérfil.

KtTskí'int'l \ árosa 15G luiz.

Nt'vczi'U \aros lakosi a rajok Nclell arpaptii/l, ijiiiidni

kIózó liá/.(úl 94 oszporál számilNa, Ik-Ií/cHcL s arról e

jt*t;u'l kapuik. 10S5 dik ovi lledzseb hó = 1674. Oclober.

Saliiií ajja.

Töríik en-deti a v;iri>8 kvi'ltárúb.iii . hátlaiiján btMyeiniyonuitú pe-

cst'tti-! eiuex egjkurú luafívar j«{,'5 zctttl : „Amm 1074. Arja barics-

njl vaJ6 cz<klula Saliiu Ayliától Tall. bü. t-^yncgycdniiiz , öt Timon."

100.
1074. X^igta a Szentgyörgyi puszta haszonbére lejize-

tt'séröl.

Kzen sorok szeriül folyó 1085- (1674)-dik évben Talár

szenl Cvör^íy nev pnszlánk haszonbéréi hiány nélkül Icl-

vellük, arról adluk e je^'vel (kelel nélkül). IJadzsi Ahmed
Hudán.

Török MÖvefrü eredeti a város k-véltárában , liátlupoii bólyepszerii

pi-cst^tu} oiuattal s «iiu*z ttrykoni matryar jej.'yzttttl : „Auuo 1G74. Az
Sz : Györgyi puaztáról quietaatia Tall. Patai Aadráa U. Fö "

101.

lU7. Nyugta ugyanarról.

Kecskéméi városa.

Jelen inti oka az, lii»-\ Kti.skeniél lakosai a larlu/ott

pénzl meylizelUk. Arról kaplak e jegyei. lOísS. =: 1G75.

eleje. Ali cseri basi.

Török szöveg en-deti a város levéltárában, hátlapon bélyegnyo-

luatú pcfiMíttel 8 euK-z etnkurú magyar jegj-zt-ttol : „Anuo 1675. Sár-

közi Pál fiztlett Török l^u^ztát 5. Február Tall. 76", czi^ula rált^ái;

gal edsTÜtt."
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102.

1675. Sept. 28. Nyugta az árpaj>énz s egyéhb tartozások

lefizetésérl.

Kecskemét városa 156. ház.

A fenírt városbeli jobbágyok folyó 1086-ik évben a

rajok vetett árpapénzt s más tartozásaikat befizetvén , ezen

jegyet kapták. 1086. Redzseb 8-án r= 1675. Sept. 28-án

Sabin aga Zaim.

Török szöveg eredeti a város levéltárában , hátlapon pecsétbélyeg-

gel s emez egykorú magyar jegyzettel : „Anno 1675. Biró János fö Bíró-

ságában Harács után fizettünk Tall. 186. Sept. 27. cédula váltság, táb-

lás szappan is."

103.

1676. Nyugta a harács lefizetésérl.

Kecskemét városa 156. ház.

Nevezett város lakosai a tartozott összeget megfizet-

vén, arról e jegyet kapták. 1087 == 1676. Ahmed szpáhi.

Török szöveg eredeti ugyanott, hátlapján pecsétbélyeg s következ

egykorú jegyzet: „Anno 1676. Biró János úr fÖ Bíróságában Harács

pénzt fizettünk monori úrnak kezében Tall. 78. Czédula váltság Tall. 1.

Április 12."

104.

1676. Elismervény három darab felfüstölni való vágó

tehén beszolgáltatásáról.

•leien irat oka ez:

A kecskemétiek méltósága konyhája szükségére 2

,

:i kcllinda rés/.érc |H'dig I dnrab pas/lnrniát , szokiis sze
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iiiil licsZol^;illal\;iii , lvi'Zokl»r e j»'^N udatoll. Hi^T líiLb-

jiilaliir - miú. Június Július. Oszmán aga.

Tftrttk íiz«>v»';:(i <T<<l<ti n város lpv(^ltáráluin , liállafion p«'ci«*fjep)' n

k0vi'tkfz6 «t:yki'ri'i ma^'yar Jet:yx«"tf fi : ^Anuo 1676. Tóth (íyrtr(,'y Lr

Kí) ltin'io;V^'.-ib:iii ki-rliiu-k \'»'Z«'t lr i'« Tihája ttzámára 4 paMctuniiáuak

való tobfUfkot, hániiát uii'trudváii , lu-f.'ycdíket |K!-nzül LaiittruuilMUi b«

ui'in ínttváii, t^a ouui-k utáiiuu i'«zti-nilóiiki-ut csak liárutu h'iizeij, crrol

való cztMuIa."*

105.

lOTfi Aug. 30. XyMgta 200 kila búza betzolgáltattUáról.

Jelen iral dka e/.

:

Kecskéméi xúiusa urunk méllúsága részére a két-

száz kila búzát liiány nélkül beszolgáltatta. Krrl kapta e

jegyet, nehogy liáborgaltassék. 1087. Dzsemazülaliir hava

20 án = 1676. Aug. 30 án Oszmán aga.

TöríJk Bzövog eredeti a város levéltárában , hátlapon peceötiryomat

8 enu'z e{:ykorú jegyzettel : „A Vezér Búzájáról 07 fertiiljTÓl való Czé-

dula, mellyel az Újvár inetr^ételétol fugva veszik meg r^jtuuk. Anuo

1070. Tóth Ciyörgy IJr Fö liirósáyában."*

106.

1676. Nyugta 100 szekér tzifa heizolgáltatásáróL

Kecskemét városa fája 100 szekér.

Folyó 1067. (1676) ik évbeo a feDÍrl városbeliek urunk

<i inellúsága konv bájára a lartozoll 100 szekér fát beszol-

gáltatván, e jegvel kaplak. Kedzseb havábau = September

s October eleje. .\li aga .\li hasa konyhamestere.

Tfirk BzSvegd eredeti a ráros levéltárában . hitlapon bélyegnyomatú

peesét 8 eme« egykorú jegyzettel: ^Hudai \ -/.Mihályi fáról

való czédula Ao 1070. Tóth György úr Ko l>i
-
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107.

1676. Decemb. 17—27. TV. Mohammed szultán rendelete

a budai kádilioz , mellyel utasítja, hogy a kecskemétiek ellen

az adóbehajtók által elkövettetni szokott zsai'lások megszünte-

tését eszközölje.

{Fölül a szultáni névjegy).

Birák és ítélk (kádi, hákim) példánya, jelességuek s

ékes szóllásnak bányája , Mevlana , budai Kádi ! (jelessége

növekedjék).

Jelen császári magas névjegy érkeztével tudtul adatik

,

hogy a császári javakhoz tartozó s az említett hatóság (bu-

dai Káza) alá es Kecskemét lakosai, jelen parancsomnak

vivi , magas udvaromhoz folyamodványt intéztek , melyben

eladják, hogy a reájok kivetett iszpendzsét, más nem
adókat s tartozásokat behajtó zabli-k a törvény , kanun és

defter állal meghatározott mennyiséggel meg nem elégedve,

még — (itt egy szó helye ki van hagyva) ezer tallért

követelnek s ket e miatt háborgatják. Egyszersmind tlem

ezen törvénnyel, defterrel s kánunnal ellenkez rendkívüli

követeléseket megszntet rendeletet kérnek.

Ezért jelen parancsom érkeztével az említett ügyet

igazságosan s híven megvizsgálván , róla jelentési tégy ,
—

szerencsés napjaimban a szegények elnyomásában teljesség-

gel meg nem nyugszom. Az említett zabli-kra különös

figyelmet fordíts, hogy miulán az illetk a törvény , kánun

és defter által meghatározott iszpendsét és egyéb adókat

s más tartozásaikat befizetlek , azokat törvény , kánun és

defterrel ellenkez pénz zsarolással ne háborgassák. Alaki-

ban a magas törvény, kánun, defter és császári paran-

csom ellenére senki se cselekedjék s annak a ki ezt lenné

,

nevét, állapotát s cselekedíílél följegvíizvén , bcjíílenlsd.

Hogy pedig e tárgyban újra szót tegyen valaki , annak

elejét vedd. Ezl így értsd s c magas jegynek hitell adj.

Kelt 1087-ik évi Sevval hó 10— 20. = H)7G. Decend).

17—27. a jól rzöll l)riná|>olban.

Tiirök s/,(ivc(,n'i frcdrli, a vúioh Icviílti'ir.'iban.
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108.

/'T'* yyngta n hadi adó h*>jisftestrl.

Krcskt'mi'l >üros;i 15ti. Iiá/.

Jelen irat nka ez

:

FemievezeU >;ín»> lakosai a l()l\<» 10S7-ik évi hadi

K/olgáltalás fejében kiveletl összeget, uiiudeu liázlól 442.

osz|)onit száinjha, iiic^lizeUek s errúi e jfg)et kapták.

10S7 = 1676. Sahin \v^2.

Török ízövi'jfü eredeti iiiryauott , hátla|>on iH-lycpnyomatú pecsítt**!

8 ewn etf)korü jetTiettel : r.\nnu Xúld. Tuth íiyörify Úr bírúiiág^liaii

elM) harárs pt'iuröl való levél T»1L 3í>4. den. IH. ejfy luu^attúl ti. C.

dea. 03."*

10!).

1C77. Febr. 4— 14. IV. Mohammed szultán rendelete a

budai Kádihoz intézve, melyben meghagyja : hogy a hozzá fo-

lyamodó kecskemétiek követei letartóztatása fölött vizsgálatot

tartison , s azt Jövlibtn elkövettetni ne engedje.

(Fölül a ggultáni névjrgy).

birák s iielk (kádi, liákini) példánya, jelesség s ékes-

szóllás bányája , Mevlana , budai Kádi : (jelessége növeked-

jék). Jelen császári magas névjejíy érkeztével tudtul ada-

tik; hogy az einlílett törvényhatóság (Kázn) alá tartozó

s ezen császári parancsot elúmutató kecskeméti jobbágyok

magas udvaromnál panaszl tettek az iránt: hogy kózlók

némel\eknek ügves bajos dolgaik levén, azok végett ide

Sztambuüia s/aiidckoztak jöni, de a budai kormány embe-

rei állal letartóztatlak s uljok foluatá.sában meggátoltatlak.

— Kzt jelentve egvszersmind jelen magas parancsom ki-

adatásaért esedeznek, mely mihelvl oda megérkezett, azon-

nal megvizsgáld, vájjon úgy vao-é e dolog valósággal,

mint k elterjesztetlek. 11a igen, akkor tudd nieg, hogy

szerencsés iiapjainilan a "-zcgeny jobbágNok eliiNomásán t«l



366

jességgel meg nem nyugszom , s ezért a budai kormány

embereit minden ilyes erszakoskodástúl visszatartsd, a

törvénnyel , kánunnal s császári parancsommal ellenkez-

leg cselekedni senkit se hagyj, az ellenszegült neve s

állapota szerint följegyezvén, bejelentsd, s végre oka ne

légy, hogy e tárgyban ismét szükség legyen parancsomra.

Ezt így értsd meg s e magas jegynek hitelt adj. 1087.

Dzilhidzse 1— 10 = 1677. Február 4—14.

Török szöveg eredeti a kecskeméti refoiin. egyház levéltárában.

110.

1677. Oct. 3—19. Elismervény a derék-adó lefizetésérl.

Kecskemét városa 156 ház.

Az említett város lakosi folyó 1088-dik Sábán hó köze-

péig (1677. October) járó adójukat befizették s arról e

jegyet kapták. 1088. Sábán 10— 20. =: 1677. October

9— 19. Ahmed aga budai kethuda.

Török szöveg eredeti a város levéltárában , hátlapján bélj'egnj^o-

niatú pecséttel s ezen egykorú magyar jegyzettel : „A Derék Császár

adajáról Jancsár Aga kezében Tall. 504 '/^ , minden harács után 81 osz-

porát fizettünk Bíró György Úr idejében A. 1677."

111.

1677. Ugyanattól egy ajánló levél.

A szubasi jVÍDÖk lladzsi Ahmed aga személyesítjérl

(^sollári Istvánunkról el ne felejtkezzetek. Aláírva: lladzsi

Ahmed aga szubasi fnök (kelet nélkül).

'IVirök szíivcffü eredeti a kccskoim'li rcforin. eí,'-yli;'i/, IcvrlI/inVliaii.
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11,>.

ItiTy. Ajdtdó levti az Unkénytesek tsaktuzdiuíl m«<fürült

htly bftUUé*frt.

Alázatos szol^újáiink cllerjeszU^M* ez

A tiel^ráili vár úrizelére reuilcit onkeiiNtesek (güiiljáii)

s/;aka^z;iiiál 13 oszpora napdijjüt liii/o (K/iiiaii AliineiJ meg-

lialxaii, iit-lu', illilöU'^ a (>a>/.ar r^cii s/(il^alü(a int'gunilL

Vj. ukból , jelen alázatos elterjesztés által a inegiírll liely

betöltésére MoIkiiiiiiumI, iitiiit arra iiiiiiden ickiiilelheii alkal-

mas és méltó egxenisé^ iiag) sápodnak j«i leiekkel ajáiilla-

tik. llgyébiránl a parancs és rendelkezés nagyságodat illeti

(kelet nelkill) Melimed aga nkénMesek kelhudája.

Fölül: A kinevezés ez értelendjen megtörténik 1096.

= 1679. (xezéii nevjegN.)

Törfik szfiveffú eredeti a vánts levéltárálian , hátlapján t>élyeg]>e<-8^t

H nu-n je(r}'Zi-t latiu uyelveu : ,,Aj:hidékuzta Kccakeiuét Vikros levéltárá-

nak llanóuyi Istváu helybeui pleltáiius 171*1."

113.

/(/>(>. Elvfmervtny VXt szekér tiizifáról.

Kecskeméti biró (részére).

100 s/eker.

Jelen irat oka ez:

kecskémét városa 100 szekér fa tartozását ezúttal be-

hozván, arról ezen pecsétes jegyet kapta. 1091. (I6b0.

)

Alimed aga.

Török MÍivefni erv«deti a város It-véltáráltan , liátla|M>u i>tfj^O<^-;.'> < '

k<ivetki-xo e;:>k<>rú uiat;>ar jttr.M:< t : ,.Auno 16*o. 'Stígs Jáno« Unni
ilifjében Vt-zcr íájári'll >iilu ctc-tlula: t»eut Györg}' napL"

lU.
16f(Ü. isyt. 11. Klismcrvcuy az árpa beszolgditattúdról.
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1091-dik év (1680).

Kecskemét városa 156 ház.

312 kila árpa.

E szerint a fenemlített város lakosai árpa tartozásukat

megadták. Mehmed cseri basi Budán.

Török szöveg eredeti a város levéltárában , hátlapján pecsétbélyeg-

gel s következ egykorá magyar jegyzettel : „Basa Árpájáról való

Czédula 1680. die 11. Sept."

115.

1681. Aug. 4. Elismervény a hadi szolgálmány váltságá-

nak lefizetésérl.

Kecskemét városa 156 ház.

Ezen jegy Íratásának oka ez:

Nevezett város lakosai a folyó 1092- (168l)-dik évi

hadi szolgáitatást megváltották. Errl kapták e jegyet (kelet

nélkül). Hadzsi Mehmed miriálaj Budán.

Török szöveg eredeti a város levéltárában , hátlapon pecsétbélyeg-

gel s ezen egykorú magyar jegyzettel : „1681. die 4. Aug. másodszor

is megvevén az harácsot volt vetve 480 oszpora, facit flór. 1123.

den. 20."

116.

1681. Nyugta az adó befizetésérl.

Kecskemét városa J56 ház.

Ezen irat szerint a lencmlítctt v;iros lakosi folyó 1092-

(lí)Bl)-dik évi ad(')jnkat mogíizették s ezt arról kapták,

(kelet nélkül). Malnnud jancsár aga Budán.

Török Hzöv(!gü ciodcti a város levéltárában, JiáMiiiioii pccsélbólyeg-

gcl H (izoii (itrykorú niatíyar jegyzettel : „Az Császár Adjyán'ill való

Czédula 1081. die H bris — Cédula váltság Tall. Í2."
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117.

JGSl. Xifupta az tuió h,tizetr'»érUl.

\L ji'^N iralU'^jiiaL oka vi :

Ezen 1092- (Itibl)ik évbeu a ffuírt várusbeliek a

reájuk velt'U összeg jiriizl, — inimlrii házra 100 oszporil

siámílva, — iiici;lizciU'k. K/itI kaplak f j«'jiy*l. (kt-lel

uélki) Juszuf uúriálaj Hiiíláii.

TfirOk aOTegfl eredeti a rároi lcv(-lt;u-:il>:in . küt lapján |n . M-tbélycg

• eMB tqjkotú toMgjar iegjwettv] : «I'urtáról való cxrdula. 16(>l. &63.

Oanst*

118.

JtíSJ. ElUmervéuf 60 szekér tilzifa beszállításáról.

1092 = 1691.

KeCbkcMiiél városa fája 60 szekér.

^ievezeU város lakosi a megparancsolt 60 szekér fát a

konUiára Iteliozták s arról e jegyet kapták, (kelet nelkI)

Melinu'(i a^a.

Tortik f*Z''i\t';:ii <t<uiI; . .• - '. ^ '•
. , .

gel 8 kövrtkt-zo t'^'ykurú : . . : .^ . 1
-

^ábao ax Vexér fisáról bmáí li^}) biurkérrul %aJu cxi^ula.'

11!>.

1681. Elismerviny KX) sztkérfa bejtzolgáUatásárl.

Jelen irat oka ez

:

keeskeuieii lakosok a szent Mihály napi 100 szekér fát

hehozlák s arról e jegvel kaptáik. 1092 = 16S1. Ahmed.

Török uövegú crt-tltti a Táros leTéltáriltan , hAtlap<.>n per*étWIyeg-

gel emei «^icorú matívar jeg^'ietttl : , Sárközi Tál liinioáiffálMUi ha^

Kt<*kemét v. tört. 11. LU. 24
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van szekér fáról való czédula "Vezér számára." Ezen és az elbbi elis-

mervényen lev jegyzet, úgy látszik el van cserélve.

120.

1681. Igazolvány az útvám lefizetésérl.

Kecskeméten lakó birák 15 darab jószágtól e szerint

a vámot Pesten megfizetvén, ezen jegyet kapták. 1092.

(1681) aláírva: Mehmed aga budai defterdár.

Török szöveg eredeti a kecskeméti reform, egyház levéltárában

,

hátlapján bélyegnyomatú pecséttel s ezen egykorú magyar jegyzettel:

„Nazur Bek Czédulája."

121.

1681. Engedély az orgoványi pusztán k'óvágatásra.

Jelen irat oka ez: Ezen sorainkat elmutató kecske-

méti lakosoknak megengedtük, hogy Orgovány nev bérek

pusztánkon mintegy 40 szekér követ vághassanak. 1092.

(1681.) aláírva: Ahmed Zaim. Mahmud budai szpáhi.

Török szöveg eredeti a kecskeméti reform, egyház levéltárában,

hátlapján két pccsétbélyeggel s ezen egykorú magyar jegyzettel : „Orgo-

vánji Iszpaja levele, hogy az követ szabadon vághassuk Templom

épületére."

1682. Jan. 6*. Nyugta az útvám lefizetésérl.

Kecskemét városbeliek jvén, — 12 darab jós/.;igtól

fizetett vám 53 oszpora. E szerint az cnilíletl város lako-

sai a vámot mcgíizclvén , o/en j<'g)el kapták. 1092. Dzil-

hidzse 26. == I6H2. Jan. 6. MchnuMJ eléndi budai delterdár
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TMk M5v<fi errdetí a kmáutnM rrfumi. t^ykijt IcnrlUriUn,

kittapoa k^ntkmA egjkoiú laagytt jqaneUd : .Undai Kmeag caé

Jclcti irat oka vi

:

A keiskeiiu'tifk ío\\o 1093 ik ovlieii 100 Mckér fái

lifszdljjallatvan , arról e jegyei kapták , hoj^y szükst^ cse-

len ezl eló is mutathassák. 1093. Moliunrm 15. = 1682.

Január 24. Aliiiicd lírg.

TörAk ttOregfl eredeti a vánts IcrOltárálian , háti . ">at-

tila ewncfTkort magyar jet:yK«-m'l: ,.\iiiiu lüM' luin

K biróaágábao Bment GyOrgy napi 100 azikér Cárul vaió Levele Ibrahim

Baaa kl<^bra. Vldics Mátyáa bozta."

124.

1682. Jun. 19. Nt/tigta a magyar terülttrt hajtott 14 da-

rab tiutrhdíól fizetett hamiiuczadröL

Kecskeinét városa

György Lírája részérl

14 (iarali iiiarliáért.

Mnil iull ir\a >aii, az liitelien területre hajtott 14

darab marhától a tartozott harmiuczad megüzeltetvéu, arról

e^eii jegy a«latott. 1093. hzsema/.ülaliir 13 án = 1682.

Június 19. Iladzsi Ahmed efendi budai defterdár.

Török MvfíT t-rrdeti a virus leriMtirában , liátlapun U-lyegnTo-

mattal 8 t-ziu <-;.•> k<.rú uugyar Jegyaetti-l : ,Addu 1CS2. KrJckly l'niak

ó Nat:yiiá^'a n^iiuáni hajtott 14 marhirúl val4 hamiiuriad rMuUO^

Naxur liék o Na^^ysi^rátúl , Tót nv.irL-y Úr Bin^üágábau. *

lA*
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125.

1682. Jul. 5. Elismervény a reform, templom építéséhez

szállított mész utáni útvám megfizetésérl.

Tóth István és ... . György kecskeméti lakosok 23

szekér mész után járó vámot Hatvanban megfizetvén , e

jegyet kapták. 1093. Dzsemázülahir 29. = 1682. Jul. 5.

Aláírva: Mehmed efendi budai defterdár.

Török szöveg eredeti a kecskeméti reform, egyház levéltárában,

hátlapon bélyegnyomattal s ezen egykorú magyar jegyzettel : „Hatvani

czédula, 1683. az Mészrl."

126.

1682. Aug. 7. Gróf Erdödí számára hajtott 14 marha

utáni harmincad megfizetésérl.

Kecskemét város részérl

14 darab marhára.

E szerint a tartozott harmincad megfizettetvén, arról

6 jegy adatott. 1093. Saban 3. = 1682. Aug. 7. Hadzsi

Ahmed efendi budai defterdár.

Török szöveg eredeti a város levéltárában , hátlapon bélyegnyomat-

tal s ezen egykorú magyar jegyzettel : „Anno 1682. Erdödj számára

hajtott egynéhány ökörnek haiininczadgyárúl való cédula. Tall. 8."

127.

1682. Egy elszökött rabért fizetett b'dntetés-pénz^

Kzcn irat oka ez

:

Miután egy általunk a kecskeméti börtönbe ziíri tol-

vajnak elszöklclf'scért Kecskemét városa eleget teli , e do-

log ví'gctl többi'; ne Iiiíborgallassék. Azért adatott nekik

ezen jegy. lOíKJ. KJH'i. Ilad/.si Ahmed elendi budai

defterdár.
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IHMk m»f^ «raUi • vinM kwiMtáiMM, liáUaf^áa bélynrnyu

Ma^ttcd >
' trttri : .Anno 1C»-.'. A Tuiuú

háaibAl «lMatii'. I'iuUrtók cjrtliU;^^*

1-28.

i6*ító. ElUmervétttf az adó Ifjizftestrl.

Kc'cskitiu'l városa I5G \\úi.

E szerint a kccskciiu'tiek luly* 1Ü93 (16b2)(lik évi

adójiikrit teljesen ietizelték, úrról k;i|»lák e jeg)el. (kelet

liélki) Mu^ztafa jancsár a^a liudáii.

Tór>'k ^/>>>l•f.'u < ntliti :i \inis 1.m It.iri! >.•; , L \<»-

matú iM t»'tt<.l N viiU ij.'ykurú mu^'var m ,)/• tt' ! , -íir

adtáról való czédula, Tót György LJr íb liir.-a;.Mi .ui \ aic-

139.

1682. (ki. ^^t/ugta Körös és Ktcskemtt által befizetett

udórúl.

Ezen irat oka ez:

Krös részérl Horvát István nev jobliágy , Kecske-

mét részérl pedig Tar György kisbiró (adószed biró) a

fejadúl beüzenek. Hogy rajluk újra meg ne \ elessék, ke-

zükbe ezen jeg\el adluk. 1093. SexNal bú = ItíS'i. Oolo-

ber. Szelim cseribasi.

Török (izövftnl crt-dcti a váru<t levéltáráUan, hiÜapoD l)élyegiiyoinat-

tal 8 cz*-n eg^-korú ma^^^yar jegyzettel: ,Vuzl az haricMt ax Cscríttaika.

1477. gar. diu. 10."*

lao.

lO^J. Jan. 4. ElÍ9»\frvénif a kiroiou -r^-í^-'r"
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Kecskemét város 156 ház.

I^íevezelt város árpa tartozását, minden ház után két

kilát számítva, megadá s arról ezen pecsétes nyugtát kapta.

1094. Moharrem 5. =r 1683. Január 4. Ahmed cseribasi.

Török szöveg eredeti a város levéltárában , hátlapon bélyegnyomat-

tal s ezen egykorú magyar jegyzettel : „Árpa czédulája."

131.

1683. Mi a méltóságos Budai vezérnek Ibrahim Pasának

minden dolgaiban f'ó gondviselje és parancsolója Tihaja

Musztafa Tihaja Istennek engedelmébol.

Némedi 2 szekér, 15 gyalog; Olcsa 2 szekér, 10

gyalog; Üll 2 szekér, 15 gyalog; Monor 2 szekér, 10

gyalog; Czegléd 5 szekér, 20 gyalog; Krös 20 szekér,

40 gyalog; Kecskemét 30 szekér, 50 gyalog; Ti városi

és falusi Birák Esküitek látván ezen méltóságos czímeres

levelemet, hagyom és parancsolom erssen, a szekerek

kapákkal, lapátokkal, a gyalogok fejszékkel, fúrókkal, tíz

napi éléssel mindgyárt jjenek, a mész kemenczéhez meszet

égetni, órát napot ne várjatok, se több levelet, edgyik a

másikat kiváltsa, addig el nem bocsáltyuk, sem szekeret,

.sem gyalogot. Birák felnyissátok szemeteket, fejetek féltsé-

tek, mostan hamar kell a dolognak lenni, nem úgy mint

az eltt. Az Olaj Beknek hirt adgyatok, be Írassátok maga-

tokat, és czédulát jót vegyetek, külömbcn se cseleked-

vén, a mint jjarancsoljuk. Dalum Budae 4-a May. 1683.

Ideni (pii su|)ra.

Egykorú niÚHoIat a vái-os Icvcltárában — a körk-vckk jegyzököny-

vébe bejegyezve 1. lap.

i:J2.

IGH.'i. Mi fiz linfii/iiKín rs mé/ftíságos Jiitilai F Nnzur hék

TcJtdTíLár Méhemet rjjaidi az ti Uratok.
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Ti iut»g iieveiiMl Ki'i-skcineli , KúruM, í.zfgleiJi llirjk

etkkuMi'k, \alaiiu'iiii\i olt .1/ tiaroiii \aruh kuri (JbuliuL

vadnak, iiiiii^xárl r/ lialaliiKiN i.íMcluiikcl la(\aii , iiteg

íiidiUatok, c'» tiu//atok az Ind állal, akar kul>ol\uk \v^\e-

Ilik , akár Méuesck , el ne niula&sálok , és mind liáruni

várasi íJiró bejójjelek az W-icr elejInMi, mert naj;\ dolgo-

tok leszen, az TalJr felül kelletik lanáeskuzni \eietek,

miképpen legjoMan lelies>en az niaradáslok , el ne mulas

situk, éjjel nappal jöjjetek. Daluni lUidae 9. Ma). 16b3.

VgjvtotL

133.

1683. Mi az hatalmai
, fényt* én gyzhetetlen TörVk Csd-

Mxdrunknnk TisztcUelöi k'ózzül egyik, a Tmgereu innét lécö

mindén Váraiban fó Jizetö mestere, Saztír Békje Szil int .}ft^

hemet Effetidi a ti Uratok Uten eitgedelméböl.

Ti Kecskeméti, Körösi, Czcglédi Birák t;* l^kuitek a

bonkor kásának reátok \etett liúzáert mi az oka lio^\ nem
jüuök , ha jöttük jójetek , iia nem jöttök szekerekkel a

búzáért minden \áras közületek a \áras hazához kuld't.'\ön

ponyvákat, asszonyokat, és sellyérekel (zni, hu keszeu

nem lészen a bonkor kása, annyi tallér a birság mennxi

a kilának lészen száma, meg koszönn\étek ha fejetekkel

meg éritek mikor a Császár paranc>olalt\át oem haltgaltyá-

tok, vag) vig>etek a buzál \arastokban, \agy Pesten fz-

zétek, hordani is szekerek légxenek, az Juhokat, borjas

Telieneket is hajtón hajtsátok , a Tehenek jó fejk és szeli-

dek legxeuek. Uirák ft-j^-lck U'szte!»e alatt a sunnnával

jöttÖQ jjetek, mert roszszúi jártok. Datae Uudae II. May

16b3. V. S. ha hamar nem juttok Pasa emberit küldüni

reátok, kérem Kegulmeteket Birak nraim , a Deáknak egy

ueháoy txukmouvat hozzatok.

rgraoott 2. Up.
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134.

1683. Mi az hatalmas és méltóságos Budai vezérnek Ibra-

him Pasának minden dolgaiban f'ó gondvisel fö Musztafa

Tihája.

Tik megnevezett Kecslieméti, Körösi, Czeglédi Birák

Esküitek , ez hatalmas Úri parancsolatunkat látván mind-

gyárt nagy hamarsággal jjetek vezér eleiben, ti néktek

parancsoltam bongornak való búzáért szekereket hozzátok,

búzát vigyétek, és bongort fzzetek, Császár árpáját is hoz-

zátok mind az három várasbúl , Kecskemétrl , KrösrI
az hátra valót árpát hozzátok. Te Czeglédi Biró Rskütlek,

árpát, bongornak való szekereket búzáért, fát, mindgyárt,

mindgyárt hozzátok, mert ha ezeket nem hozzátok mind-

gyárt, a Csauszt lovasokkal reátok küldgyük, nyargallót is

megvesszük rajtatok, bizonyossan tudgyátok. Dátum Budae

die 11. May 1683.

Ugyanott.

135.

1683. Mi az méltóságos Budai vezéimek Ibrahim Passd-

nak minden dolgaiban Fgondviselje és Parancsoló Tihája

Musztafa Bék Istennek Engedelmébl.

Némcdi 3 szekér 4— 4 ökörrel; Ocsa egy szekeret,

szekér mellé ezer oszporát; Üll, Monor, kellen három

szekeret, ezer oszporát monoriak adgyanak üllieknek, mert

négy adó után esik egy szekér, úgy van rendelve; Újfalu

szekér helyében három ezer oszi)orát adgyanak , Cseri

Bassa kezébe; Czegléd várossá hét ökörszekeret, három

ezer oszporát szekér mellé Cseri Bassa kezében adgyanak

;

Krös várossá harniinezkél ökóisz(d<erel, kél (!zer os/,|)o-

rál ; Kecskemét várossá harminczkilenc ökörszekeret; Szent-

király egy szekerei, S/erilIürinez ezer oszporál Cseri Bassa

kezében adgyanak szekér helyében; Szabadszállása 14 ezer
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UN/|»oril ail'^N.iiiuk , miiulcii mU* nláii civrcrcr os2(»uni

szekór hel\ébcii i'sik.

Ti Vúrasi t's Falusi Kuak rs l.skiidck la(\aii ezen iiiel-

liiságos cziini'ri's U'Vi'liMiiil, ha^xoin es |iaraiKMj|<tiii ers-

sen , iiiinüeii szektor i'lll nc^yiu'i;)' ukrok It'gvonck, jú

kt'lk(M esres emberek légyenek, kik nem szoknék, város-

nak faluknak kik kárt nem esinálnak, ezt Ituiiai Pesti t'rak

remit'lii'k egisz ür.>zágra ininticii 4— 4 adó után egy-eg)

szekeret, az szekerek jó erós tábori szekerek légyenek,

jó krrekei, tengelyei, létrái, kasos saroglyás ell liáli'il

:

Fürú, balia, kasza U-gyeii az szekereken; mikor az terhet

felrakjak, azután mintlen na|ira 50— 50 oszporát fizetnek

az szekereseknek, (.sászár pénzébl, három holnapi élés-

sel. — liirák felnyissátok az szemett-ket, fejeteket féltsé-

tek, ez nem tréfa, (Császár paranesollya, Császár jó,

Vezér jó , dolog van , liamar kell lenni az szekereknek

,

azért mindgyárl készítsék, egy órát ne várjatok, scni több

levelet, lutgy mikor az Cseri liassa oda megyén, mindgyári

indulhassatok, ezen levelemet az Olaj Beknek vissza hozzá-

tok, fejetekre parancsolom. Dátum Budae 12. May 16S3.

l'gyanott 3. Up.

1683. Én Pe^ti Olaj Btk Juszof Aga Keinesek Parancso-

lója Országnak bírája.

Ti körösi Kecskeméti Hirák Eskúttek látván ezen ürí

pecsétes levelemet, hagyom és paranesolom életetekre,

mihelyt lexelem xeszitek, mingyárt xárastokban mint csá-

szár jobbágyit, akár ócsai, úllei, mooori, akármely falu-

béli szaladott jobbágyok várastokban vadnak, Némedire

küldgyétek apróstul töprsll, hatalmas császárnak sok

parancsolati \adnak; ide oda szolgálniok , ha eddig császár

fidél élték, császár faluit nem engedem szaladni: azok is

mingvárt jójjenrk Némedire, ['r\ hitemre mind xárasi és
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falusi Bíráknak jaj lészen lia elhallgattyátok, fejeteket félt-

sétek, császár j, nem tréfa. Dátum in Pest 1683. die

14. May. Idem qui supra.

Ugyanott 4. lap.

137.

1683. Én Pest várában lakó Cseri Bassa monori úr Isten

engedelméhöl , most Czegléden.

Krös 32 szekeret 4 ökörrel, 2,000 oszporát; Kecs-

kemét 39 szekeret; Szentkirály 1 szekeret; Szentlrincz

1,000 oszporát; Izsák 1 szekeret, 3,000 oszporát; Fülöp-

szállás 2 szekeret; Tass 1,000 oszporát; Szabadszállás S^r^

szekeret vagy 14,000 oszporát. Tudgyátok az Uratok sze-

keret nem kivan , hanem pénzt adgyatók. Ti városi és

falusi Bírák esküitek látván ezen méltóságos levelemet,

parancsolom, a szekerek ersek légyenek, kasos saroglyás

elöl hátúi, fúrú, ballá, kasza legyen rajta, szekerek mel-

lett két-két eszes ember; az partéka felrakása után 50—-50
oszporát adnak; azonban míg mi hozzátok megyünk, mind

Harasztira küldgyélek a szekereket, mert ha az városiok-

ban faluban tanálom a szekereteket, úri hitemre az bíró

100 pálczát eszik. Dat. Czegléd 1683. die 18. May.

Ugyanott.

138.

lOfíS. Én Pesti Olaj Bék Juszoff Aga mindeneknek Pa-

rancsolója.

Néinedi, Ócsa , Üll, Monor, lljlalu. Szele, Tápió

Sz. Marion, (i/cgléd. Körös, Kecskonu'l , Szenlkiníly

,

Szentlrincz, Böld, .lenö, Tü városi és falusi l^irák esküt-

Ick Litván ez(!n úri jiecséles leveleinél , ad(') nlán Iclvelell

láliori szcken'kel , iiiin<l \—\ ad('» nliín e^y egy szekerei,
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iiiiiil l'atksa í'/imeres k'\oU'i( uUa^taldk Ci-lcik', 3 Iíu1iiü|ií

ólóüsel, jó kél-kél szaLúIIus HZi'kcri'sekvel , fúni, balta,

kasia rajla, jó rrós 8ara^l\ás lé^yii 4—4 ölurrel; iniii-

g>ár( iiHlilN;ilok , iile Nfincdiliez ^uilckczzi'k'k, Isleii ú^\

sc^'cllu'ii ha késiek véllt* karoLaii szárad sok liirú, lu'iii

ajáuilckun kérik, liaiu'in inindeii szrkiTlu'Z 50— 50 oszpu-

rál adnak, császár Kszékrc érkezeti, nem tréfa, fejelek

elesik. Datuin Pest die 22. Ma) l(>b3.

1683. Mi az mvUóaágos Budai Vezérnek Ibrahim Parsá-

nak minden dolgaiban Fgondviselje , és Parancsoló Tihája

Musztafa Bék Isten Eugedelméböl.

Némedi, Ócsa, l'llu, Monor, Újfalu, Czcj^léd, Krös,
Kecskéméi, Szentkirály, Szentlrincz, Ti várassi falussi

liirák esküitek látNán ezen nxitttsájjos czimeres Leveleméi,

iia^vom és paranesidum erussiMi, minden adóra tizenliatod-

fél kila árpa vagyon felvetve az e^'ész Országra császár

paranesulattyáliúl, azért órát napot annak ne várjatok, mind-

gyári hozzátok ide budára, sákokban töltsétek, Hirák fel-

n\issálok az szemetekéi, császár ers parancsolalt}ával ne

jádzatok, egy hét alatt itt légNcn az árpa minden Faluból,

Várasból, mert ha egy het alatt itt nem lesztek vele, sok

Uirónak feje elesik, és városi népek is felkaróztattok

,

császár parjiicsolattya ers. Azért kfdümben sem cseleked-

gyelek az mint parancsolom. Tsászár Eszékre érkezeti,

(Isászár számára leszen, Qászár maga kéri. l)aluin iindae

1682. die 21. .May. Qui supra.

—

Alább: .Minden kilának

árra 17 oszpora , ílsászár pénzébl fizetnek. — l'tán-

jegyezve; Facil llor. 616".^ den. 9.

l'gjanott 5. lap.



380

140.

1683. Mi Pesti Olaj Bek Jusof Aga Nemessek Parancso-

lója és Országnak Birája.

Némedi, Ócsa, Üll, Újfalu, Monor, Szele, Tápió Sz.

Marion, Czegléd, Krös, Kecskemét, Sz. király, Sz. lrincz,

Bid, Jen, Ti Várassi Falussi Birák esküitek látván ezen

Úri pecsétes levelemet a hon minden adóra tizenhatodfél

kila árpa vagyon föl vetve az egész országra Császár paran-

csolaltyábúl, azért hagyom és parancsolom erssen fejetekre

életetekre, mingyárt azon felvetett árpát készítsétek, sákok-

ban töltsétek, és hozton hozzátok ide Budára, órát napot.

Csauszt reátok ne várjatok , már hatalmas Császár elérke-

zett. Császáré vadtok, Császár parancsolattya ez, Úri hitemre

az árpa ha két három nap alatt itt nem lészen, sok Biró

karóban szárad miatta, úgy nyissátok szemeteket fel. A csá-

szár elbbi árpaliszt gyapjú tarisznyája hol elmaradt be-

hozzátok, fejetek esik el, erssen parancsollyuk. Dátum

Pest 20. May. 1683. Idem qui supra.

Ugyanott.

141.

1683. Én Pesti Olaj Bék Juszoff Ága Nemesek Paran-

csolója, Országnak hirája.

Némedi, Ócsa, Üll, Monor, Újfalu, Szele, Tápió

Sz. Márton , Czegléd, Krös, Kecskemét, Sz. király,

Sz. lrincz. Bid, Jen, Ti Várassi Falussi Hirák oskütlek

látván ezen Úri pecsétes levelemet, hagyoni és parancso-

Idin erssen, az jievcr kocsikat miniíyárl küldgyélck, ór;ít

napot ne várjatok, Isten úgy segéllycn, ha két nap alalt

kocsik itt iH'in lesznek sok liirönak jaj lészon Amiyálól

s/(»|)()ll Ti'j, niosinii illcn dolog van, halahnas (Császár j,
az hever koc^iiv iiiiinlen (uiín kellenek, sz(Mn(!tek('l fel-

n\issát(d\, fejeiéivel lelisí'lek , mosljn nem úgy van az
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dolog iiiiiil az clii. ItaUiiii iVsi :ii. M.i\ k;^:) lilcin i|ui

supra. KrkozcU 7. Jiiii) kórosrl.

142.
Wfi3. Fin az hatalmán ra fit/yizhetrtlru radtzdmak az

Tengerrtt ítnirn lAö Vttrziink Fizttü mestere Memhet Effendi

Isten KngedelmAHtL

Ti iiiegnevezoU Várassi és Falussi HiráL eüLfillek ezen

leveleméi lálváu, miiij;>ürl kecskeineli Liró 30 csirkéi,

(.zegle<l 30, Krös 30, Sz. iiiiklos 20, (ksa 10 ele.

hamar liuzzalok — —
r^janott. — Igy r^oukán van iK-jt-jjjttre.

143,
16S3. Mi az hatalmat éé méltóságos Budai Vezérnek

Jltrahim Parsának minden dolgaiban Fgondviselje és Fo

Miuztafa Tihaja I. E.

Ti niegnevezell Keoskeméti, Kúrösi, Czeglédi Birák és

esküitek, liad^'xuk és fejetek eletelek alatt |>araiicsüll\uk te

nektek, mingyárt min{;yárt az réteket me^kaszállyátuk, és

új szénát lio/Iun hozzátok az vezér lo\ainak, inert f itt

nem lanáiko/ik, és jól tud^'yátok az vezér írunk lovai

inellt'lt 40 szekérnek kellene lenni, csak 10 is nincsen

mind az három VáraNhúI, jól mej^ismerjelek enjjemet,

emherségemre mondom ; ti ntiattalok Vezér haragúi fog

szülni , mingyárt zászlókkal hi-hozatom , és eróssen meg-

pálczázlatnm henneteket , és háromszoron száz Tallért meg-

veszem rajlatok, li^y nxissátok a s/emelekel, az új széoá-

\al ming\art haniar>a^^al jöjjetek es koc^ikval, ne lássa az

Vezér hogy Fú és széna nincseu. Dátum Hudae 9. Jan\

I6b3. —Érkezeit Szappanos István állal die U. Juny.

L'graaott 7. Up.
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144.

1683. Mi az hatalmas és méltóságos Budai Vezérnek Ibra-

him Passának minden dolgaiban fgondviselje , és Paran-

csoló Tihája Musztafa Bék In. Engd.

Ócsa 1 szekér; Üll 1 szekér, egy kocsi; Monor 1

szekér; Czegléd várossá 2 szekér; Krös várossá 5 sze-

kér; Kecskemét várossá, Szkirály, Szlriucz 9 szekér;

BöId 1 szekér. Ti várassi és Falussi Birák esküitek lát-

ván ezen méltóságos czímeres levelemet, erssen paran-

csolom , az tábori szekerek Passa alá mingyárt jjenek

,

három holnapi éléssel, jó ers szekerek kocsik légyenek,

négy-négy ökör az szekér mellett, három jó lovak az kocsi

eltt, jó kerekei, létrái, saraglyái, kassai légyenek mind

szekérnek kocsinak; íúrií, balta, kasza rajtok, jó szakállos

szekeresek kocsisok , az jöv Csötörtökön az Olaj bék sá-

toránál légyenek , mert valaki ott nem lészen az napra

,

jaj annak az Várassi és Falussi Bírónak. Szemeteket ügy

nyissátok, fejeleket féltsétek erssen parancsolom. Dat.

Budae 14. Jnny 1683. Idem qui supra.

Ti Falussi Birák ló halálában hordozzátok , fclírjálok

hol mikor volt , az utolsó Biró harmadnap alalt az OI;ij-

bék kezében hozza feje vesztessége alatt. — Érkezett 17.

Juny, az Cseri basa hozta

Ugyanott 10. lap.

145.

l(!f<3. Mi az htifahnas méltóságos Budai Vezérnek Ibra-

him /'rissáiifik minden dnlgdiban Fgondviselje és F Miisz-

fiij'ii Tiliiija Isfi-n eiigedelmébl.

Ócsa « szckí'-r széna; Úll S; Monor (1; (l/.c-íli'd v;í-

rassa 2.'); Kids '10; KccskcnK'l (io ; Ti falusi Uirák es-

kíillfjv |;ii\;iii c/cn ii)cll('is;i^()s l.cvcIcMirl erssen pnran-

csuloni rejelcKrc, az szénát niingvárl kés/ílseleK, és mi-
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kor (Mjj IUL li*\(*U- Liiiit'^M-ii niii)^)úrl liuzliatóitok (li^i-

uJr lubunba. Ibi. Kmbe 4. Juiiv 16b3. Idem qui supni.

— Voll Kt'»">kt'in«Uii 7. Juiiii.

L'gputoa 11. Up.

IKJ.
!(ífi3. En PM vHrtiiMm lakosé Mtusiaf" f^'^-í hma , mott

c»á*sdr dotgéhtnt jdrttk as Uiborfntn ,

Sienl MirtOB, Talár Szenl Miklós, KúlüpsiilliM

,

h&ik, kecskéméi, Knts, Czegléd, Szenl .Márton, Siele,

Szent Márton Kála, Stcnt Taináü káta, Boldog; káta, Al-

más, Oún , /.<^nitK)k, Túra, lleviz ÜNurk , Ha^ , Aszúd,

VerM*y, kalló, kürt, Tarisa, kukt'nyes, Heréd, Lúrínczi,

l^lulás, Gede, Czecze, Johtiágyi, Fxseg, Buják, Bér,

Sirák, Bágyon, — Ti falusi Birák esküitek újiv n\issáiuk

fel szemeleket, hogy az szegény szekeres legények eliel

halnak oieg az táborhan. Azért mihelyt ez Levelemet láttyá-

lok niiiigxárl minden faluból minden szekérhez kél-két

sA lisztet \igyetek Feir\ar alá, ngy cselekedgyetek pedig,

hato<l nap alatt alá hozzátok , mert l'ri hitemre moiulom

,

hogy ha elhallgatlxátok , karúban szárad meg eg\ néhány

ember bennetek , meri az hatalmas fényes Vezérnek pa-

naszt teszek, su|i|tlicatiót küldk, ha meg mondom hogy

szknek az Szekeresek, ti reátok mingyárt vitézeket küld,

és ro$zszúl jártok; az ökrök árát ming>árt megküldgyétek.

Faluról Falura io baljíabaii , az niel\ Faluknak Í5 nevek

Levelemben nincsen, bírt adgxatok.

Vgytnott.

147.

Í683. Mi at haiaUmoM tft jygrtiürfin F%et TMík < ««

ndnmknak az Témger«n immm létB minden vég várainak

FizM mttUrú, Nazur Ukje, Alekmei Efendi Itten Enge-
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Hagyom és parancsolom ti néktek Kecskeméti, Körösi,

Czeglédi Birák, hogy az Csillagos Vezér Kapucsi basája

hozzánk fel érkezett, hogy ez levelem látván mingyárást

küldgyelek hajó vonókat, Kecskemét 250. Krös 250.

Czegléd 150. Kecskeméti Nagy István Biró, Körösi Beret-

vás Biró, Czeglédi Fekete Jakab Biró, ti azt ne mond-

gyátok hogy én parancsoltam : hatalmas Császár parancso-

lattya ez , mert kapucsi basa jött fel , hanem ez levelem

látván mindgyárt jöjjetek Földvárra. Az hajókat Adonig

kell húznotok, az mahumeli hitemre esküszöm, ha elmu-

lattyátok, karóban kell megszáradnotok, mihelyt ezen leve-

lem láttyátok , mingyárt más napon feljöjjetek , én Tlem
ha életeteket fejeteket szerelitek. Földvárra. Költ Pes-

ten 1683.

Ugyanott 12. lap.

148.

1683. Mi az méltóságos Budai Vezérnek Ihrahim Passá-

nak minden dolgaiban Fgondviselje és Parancsoló Kajme-

kánnya Dervis Bék Isten Engedelméhl.

Üll 4 szekér; Monor 2 szekér; Czegléd 15 szekér;

Körös 50 szekér; Kecskemét 70 szekér; Gyóllya 1 szekér;

Böld 1 szekér; Gyö l szekér; Elles 1 szekér; Csan 1

szekér; Ti várasi és falusi birák esküttek látván ezen mél-

tóságos czímeres levelemet, hagyom és crssen parancso-

lom, a hol Császár elérkezett, az szekerek mingyárt jöj-

jenek élést vinni Császár számára, lisztet, holmit; jó ers
szekerek légyenek, jó kerekei, létrái, saraglyás, balta,

fúni, kasza rajta, jó 4 — 4 ökrök az szekerek elölt, jó 2 — 2

szekeresek uíinden szekérrel, három héti éléssel, meg-

eskütlessétek, el ne szökjenek, ('jjel nappal, |)araiicsollyuk

erössen, jöjjoriífk az szekerek. J)al. Budaií 2(). Juny 1()H3.

Az háruni kila ár|>a , egy kila liszt a hol elniaradl

minden adó után; isinél 15 kila árjta minden ado ulán,

a hol elmaradt, gyapjú tarisznya, mingyárt behozzátok,
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már iiyór alá kell iiicniii , knniluii szárad meg üuk Liró

a niiá , (Isászár |i:ir:iiu Nohidvát imiii :iLarjá(uk rM^ailni
,

olalullalok , li'lkölloiit'k iiia lt<iliia|).

Ti Ti>zaiiK*ll('kí liir;ik vi Wsclcinvl Iáháii , iiiiii^\árt

aioii iiic^irt üzi'kerckci K<i<iom> lioz/áluk My oU laláll>a-

lak Itciinclcki'l , Iliért cl lii<l^\i'l(>k , ha nU k(szen nem

\ariiak azon s/i'kcri'k , mink 5U ina^unkxal \a^\uiik, az

kikel ezen szekerek uláii az lia(alittas kajiitekáii kikuiiJoM

,

cl liiíl^Nélek iui^y lia kniosse elóiikU' nem jönnek, m
Falukra ulannuk kell mennünk, isten u^'v se^ell)en jaj

les/en sok Mronak , az nyai'i^alot is liizonn\al me^fo^uk

venni, mivel siet az üoUtg; minden laluliaii magunk

ulanna nem mehetünk, azért ú^'V i)\issjluk hl a szeme-

teket ho^y kárt ne vullyatuk.

.Monori Hirák c/. levelemet látván, min^yárl lo halá-

lában kiihlj;\etek e/ éjjel Kúiösse , az iiKiyatok ^zekereil

is ha készen nem tanalnm, elhidjí\élek lioyy Lizony verés

esik rajtatok ; az vitézeknek is az elei készen légyen. ecL

U^anott 13. lap.

145).

1083. Mi az hatalmas Budai Vezérnek Ibrahim Passdnak

vtinileu dolgaiban Fgondviselje és Parancsoló Kajmekánnya

Isten EngedeJinébl.

Haraszti, Taxon, Laczkháza, Áporka , l'ereg, Döm-

süd, Dab, Talár Szent iiiiklós, Tas, Szalki, Yecse, tlgy-

ház, (j\ál, Hévhér, Fülöpszállás, Szabadszállás, orszájírúi

országra , falund falura , Tisza Duna kozötl való tálusi

liirák eskiiUek látván ezen méltóságos czímeres leveleméi,

hagyom és erssen parancsolom , minden falusi Birák
,
gaz-

dák feljöjjenek az inarhájokcrl , kit az Tatár^ág elhajtott

,

Pestre, Budára pedig jójjelek élnkben mert \jlamelly

falusi Birák fel uem junek , úri Inlemre , megbüntetlek

,

mind ló , marha , Pesi alatl vjgyou. Különben sem csele-

kedvén. Dal. 22. Juny I6b3.

Kecskemét v. tlirt. II. kcü. 25



Ugyanott 13. lap. — Nem török hatóságtól keríiltek ugyan, de a

föntebbi után közvetlenül bejegyzett három levelet ide igtatom , melyek

a föntebbivel együtt , a tatárhadak zsákmánylásaikat , s ezek irányában

a Török hatóságok eljárását is elötüntetik.

1) Némedi és Ocsai Bírák levele: Kívánatos Jók-

kal álgya íslen kigyelmeteket. Böcsülletes jó akaró uraink

Dömsödi , Dabi , Talárszentmiklósi , Tassi , Szentmártoni

,

"Vecsei, Solti, Patai, Izsáki, Halasi, Fiilöpszáilási , Kecs-

keméti, Krösi, Czeglédi uraink, találtuk meg mint jó

akaró urainkat ezen levelünk által, meghallván s látván

szemeinkvei az Kegyelmetek keserves és szomorú sok kar-

jaikat mind embereiben , mind pedig jószágában lév sok

szomorúságokat, azért Isten csudálatossan megtartván jó

voltábúl ebbeli veszedelmes károktúl mind ennyi ellenség

között is, hajtogattak bé afféle szaladott és prédált jószá-

got falunkban, ki ökör, ki pedig afféle apró töpro marha;

azon kivúi Pesti Amhát Bulyok basa váltott ki egy falka

marhát, megtudván Budán az Tatárok hogy elveszik tlük,

le akarták vagdalni ket , bizonyos summa pénzen nagy-

sága váltotta meg; azért kié fog azon jószág lenni jöjjön

el érettek , mivel minden napon pénzes emberrel rizteti

,

azon kivíil az mellyek mi magunk közt tanálkoznak , az

mely böcsülletes Atyánkfiáé , meglanállya közöttünk jószá-

gát, mint saját édes keresménnyét hajtsa el tlünk, csak

hogy erre kérjük Kegyelmeteket, hogy az jövetellel ne

késsenek , míg valahová nem tévednek ki menvén az jószág

a pusztára, — az Tatár eltakarodott, ne féllyen Kegyelme-

tek. Költ Alsó Némedin 1683. die 21. Juny. Némedi Ócsai

Bírák Esküttek. — lap. 14.

2) A gyömröi Bírák levele: Isten Kegyelmctekvel.

Böcsülletes Uraink! Mi Gyömrrc egyben futott falusi bí-

rák, Gyömrci , Üllei, Tárcsái, Kereszttúri, Szenlmárloni

,

Iljfalusi birák , adgyuk értésérc Kelméteknek ez levelünk-

nek rendiben, hogy ha ki Klmetek közül megkárosíltaltott

j()szágában az Talárok miatt , ide hnjtotlanak hozziínk két

falkál, ki ökör volt, ki borjas T<íhén , ki medd, egy,

más, apró töpr marhát, itt az (> fahd)éli emberek közül
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sukan uiokal iiu'gvelttk illven \<^^vel, lio^y ha juvi'ndtteti

^;u«l;ija talalko/ik « (cliál pciizckcl iiio^ailváii, liizonxos gaz-

(lajoknak \ issza ad^NÚk, eróssoii im-^ is paraiirsoliiik iiiiii-

(Iciickiick , lu)^\ azui) jószágnak (i^\ goiiilg\ál Niscllvek,

iniiil szinU'ii u saját jószágoknak , liugy annak ulánna senki

Írje ne fájjon iniatla, igy órhcn azcil klnn'Uk az tUilgol,

a/ ki Klnii'lck kiizl kari xalloK az ellenség niiad, niosl

liantarjában jöjjön fel Klnielek, és az lellNebb megnevezeti

r.ilnlieliek kózótl az ki marháját nieg(aiiall\a , tehát vegye

kezéhez, mi az kereszlNéiiséglül xisellelven szánakozásunk-

búl váilotluk ki az ellenség markáhúi, mert másképpen is

eisikkaszloUák volna, az mint mondották maguk is, hogy

lia meg nem veszik tuliik, tehát mind egyig levagdall\ák

az inaikat. Ismét másképpen is n\ értenek el az legénsek

tolók, ki gOhül ökör, ki nias, azért Klmetck ez levelím-

ket meg folNlalNán az Tisza Dnna kózdtt való xárosokhan

faluklan, hogy mindeneknek légyen értésére, tudg\ák kár-

vallásukat hol keresni, az kié itt az 6 íáluheli emberek-

nél lészen, el nem vész. Isten Kegyelmelekvel. Dátum

Gyomrú 21. die Juny 1693. Qui supra. — io. lap.

3) xi szabadszállási bírák a föntebbi futó levelet

következ lUóirattal látták el: P. S. Tiszteletes szom-

széd Uraink , mi nálunk is vadnak alfélé bujdosó marhák

25. tinó marha többire , az bal poláján kerek billeg va-

gyon
,
gból ókor is vagyun , az szarván vagyon az billeg

,

azon kiviil lovak is vadnak, borjú is vagyon, annak okáért

Kímélek eljvén, az mely jó akaró alyánkliáé lészen, jó

bizonysággal niegagyuk. Isten Kegyelmelekkel. Szabadszál-

lá.sán , Péntókón.

Ugyanott 15. la}».

150.

16S3. Mi az hatalmas és méltóságos vezérnek Ibrahim

Passának minden dolgaiban FUgo%%dvi$döje Kajmekánnya

Dervis Bék L K
25*
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Ti Kecskeméti, Körösi, Czeglédi Birák esküitek, hány-

szor parancsoltunk már az szekerek fell , de ti az szeke-

rekrííl nem gondolkoztok, hanem az TáborrúI kérdezked-

tek; nem az ti dolgotok, hanem ha pénteken birák az

szekerek itt nem lesznek Budán , 600 lovast kiküldiink

,

az Város közepiben vonatunk karóban , Kecskemét 80 sze-

kér. Krös 80 szekér, Czegléd 40 szekér pénteken itt

légyen , magatok is bejöjjetek , mert ebül jártok , az sze-

kerek kivántainak, mert az Csillag vezér Passával Gyr
alatt vadnak , az szerszámokat keli vinni. Dátum Budae

29. Juny 1683. Idem qui supra.

Ugyanott 16. lap.

151,

1683. Ml az hatalmas és méltóságos Budai Vezérnek Ibra-

him Passánah minden dolgaiban Fgondviselje , Kajmekány-

nya, Dervis Bek, Ist. Eng.

Ti Kecskeméti, Körösi, Czeglédi Birák esküitek, hány-

szor ment immár úri czímeres levelem hozzátok, hogy az

hajó vonó gyalogokat és az Szekereket küldenétek, de

sem az gyalogok , sem az szekerek nincsenek , bizony

búját latlyátok, másképpen ne cselekedgyetek, hanem min-

gyárt az gyalogok és szekerek jöttön jöjjenek, mert karó-

ban száradtok, hétfíín reggel itt legyenek, mert bizony

rósz az dolog, jöttön jöjjetek Birák magatok is Körösiek

Czeglédiek. Datae Budae 3. July 1683. Idem qui supra.

Ugyanott.

152.

1683. En Pesti Olaj Bék Juszof Aga Nemessek Paran-

csolója, Országnak Bírája.

Ócsa, Ni-medi, Üll, Monor, Üjliiln , Szele, Tápío

Szent Márton, O.cgléd , líörö§, Kecskemét, Szentkirály,
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NzentlóriiK'Z , Bulil, Jcii , Ti \irosi ca» í'aluhi Hiruk e:»Lu(-

t*lv látván exeii úri lu'cscies leveli'iiiel , erüsseii p^iraucsu-

loiii .11 (I>ás/;ir sziMiájál iiiiii^>ar( lu-liu/iLáluL , luar Kajiiu*

kain le\i'l(-( uUaslaluk , li(»\a, liáii\ s/ckcr !»zi'iia \aii rt'ii-

• lelve , órát napút ne \úrjaluk, sfut (obb levelei, Lri hi-

temre', Csaus/ iiu'^MMi reálok, sok kárt vallotuk , dl :«r|ial

is, hol hátra maradt, iniii^xárt liiiio/iiáluk , ha fojelt-L

ki'll, erssen |taranc^ulom. Üatuin liudae 16b3. die 5.

Jul). — Krkezett 12. Jiilv.

Uo'^uiott 17. !ap.

153.

1683. Jul. tí. IV. Mufiammad szultán védleitle.

(Fölül a gzultáni névjtgy).

Na^^yon lis/telt kormányrérliú , nagyságus inusír, a

viiájinak összelartója , a nemzetek intézményeinek elinté-

zje, ki a köziig\eket éles eszével rendezi, s a népek

fontos dulj^:iil helyes nézetével véj^ezi , ki a hirudalumuik

s a jólétnek épületéi szervezi , a szerencse és felség osz-

lopail szilárdítja, a legma|j;ash király (isleii) különbféle ke«iyei-

\L'I haliiiozuti, — buda tartománNanak kormányzója Ibrahim

basa Vezírem ! (Allah legye örukkévalóvá dicsségét!)

Birák és itélk példánya , jelesség és ékesszólás bá-

nyája, Mevlana Kádi! (jelessége növekedjék.)

Jelen császári magas névjegy érkeztével tudtul adatik,

hogy a kecskeméti szegény alattvalók császári láboromban

hozzám fulyamodvánU intéztek, mely szerint ók. jeles

paraiicdom szerint, reájuk esu tartozásaik besz(dgállatá^a

után is, részint némi kapzsi emberek, részint a jüvó-menú

tatár és egyéb seregek által, törvény s kánun ellenére,

(tarancsom nélkül jogtalanul háborgattatnak, lurvényteknnl

ingyenes élelemszulgallatásra s más terhek viselésére kény-

szeríttetnek. Ezekéi jelentve egyszersmind jeles parancsom

kiadatását kérik , mely által uk a tatár csapatok s inas
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kapzsi emberek törvénytelen s rendelettel sem igazolható

zaklatásaik ellen biztosítva legyenek

Ezért jelen parancsom érkeztével az ügyet igazságosan

s híven megvizsgáljátok , ha vajon egyezik é az a jelentés-

sel, — mert tudd meg, hogy szerencsés napjaimban a

szegények elnyomásában teljességgel meg nem nyugszom.

A jöv-men tatár csapatokat pedig s más kapzsi embere-

ket abban, hogy törvény s kánun ellenére, és parancsom

nélkül az említettekti ingyenes élelemszolgállatást, más

terhek viselését, vagy épen pénzt követeljenek s ket ily

módon háborgassák, meggátoljátok. A törvény, mint szin-

tén jeles parancsom ellen pedig véteni ne engedjetek,

azokat kik e dologban nem részesek, ne bántsátok, de az

ellenszegülket feljelentsétek. A fenírt ügyben új rendeletet

ne várjatok , hanem ezt így értvén , ezen magas jegynek

hitelt adjatok. 1094-dik évi Redzseb 10— 20. = 1683.

Július 6— 16. a gyri táborban.

Török szöveg eredeti a város levéltárában, hátlapján ezen egy-

korú magyar jegyzettel : „Varasunk megmaradásárúi való Levél , me-

lyet Gyr vára alatt adott az hatalmas fényes vezér , Deák Pál , Nagy

István Fö Bíró , Nagy János , és Biró János Urairaék hozták ugyan

Gyr alól 1683. die 7. July."

154.

1683. Jul. 11. Igazolvány arról: hogy Kozsdi János meg-

gyilkoltatása senkire sem bizonyult.

Jelen irat oka ez:

Kozsdi János az említett [Kecskemét? ')] városban reg-

gel halva tal;illalotl. Miulán ez eset törvénycsen mogvizs-

gállalolt s a gyilkosság senkire sem bizonyult: a ncvezell

város lakosai errl értesülés ví'gelt kai)lák ezen jegyei.

1094. liedzseb 19 kén =1683. Jul. 15-kén. Melimed budai

deflerdár.

') I(í(;nÍH KccHkcinct; mert ;i Kozsdi család itt iii;i is él, — Felelet a for-

dító 7,;irjf;l kíizKi ki'rdí'Hére.
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gd • OMB tg} ^'\fXU\ „KuMll Jáitu* tuAU frlöl való

lf*vA u Kasui >. ll.July."

ir)5.

/Í)íi5. t/«i/. /i. Igazitlváuy arról : hotjy Pápii Oertjtli/

mé^gyükoltatiUa getikire gem bUonifúlt.

Ezen irat oka ez:

Kocski'iiu'li kikos Pápa (íeczi a xárosdii kixnl

Iial>a lalállatült. A bn az ó káuun iTlelniebm , iyazság-

szoljíállalás vt'j;etl me^vizsj?JUaloll , de senkire sem bizo-

nyiili. Ez ezennel közhírré lélelik , — az emlilclt \árüs-

bilit'kiiek ezen jejiy ailalviin. 1094. Hedzseb 19 kén •=

lbb3. Jul. 15-kén. Mcbnied budai ketbuda.

Törk szöveg eredeti a viirus IcvtMtárábau . hátlapon pcc*étnyo-

nutú bélyeggel b exen egykorú uiajívar ji*g>-zet1el : „Pái)a Gergely Tol-

TUJok által meg öletett ciéduhOa Na/ur béktül 1083. 11. July."

156.

1683. Mi (iz fuitalinoi és mtltóságos Budai Vezérnek

Ibrahim Pasának mindeti dolgaiban Fgondvisel Kajmo-

kánnyá Dervis Btk ht. Eng.

.Mivel igen szükségessek, kívántatnak pedig Csauzuk

alá az kocsik , mind az ejjé^z 3 Várasokra parancsoloni

,

erssen pedig, liogN níibtlu'>l e/cn un U'\t'leniel veszitek,

semmit se mulassatok, baneni kocsikat küldgu'lek iiinik

IJudára, Csauzokat hordozni, szám szerént Kecskonu-t 10

kocsit, Krös hatol, Czegled 4. az szemeteket rel»\issátok

liirák, 3— 3 lovü kocsik légyenek, magatok is Uirák

,

immár egynehány levelem ment hozzátok, jotton jöjjetek,

inert roNZSzúI jártok , az kocsik ••jjel nappal nu-nlnl barna
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rébb itt légyenek, mert fejetekkel jádzolok. Dátum Budae

12. July. 1863.

Egykorú másolat Körlevelek Jegyzökönyve 17. lapján bejegyezve.

157.

1683. Mi az hatalmas és Gyzhetetlen Fényes császárunk-

nak Budai Nazúr Tefterdárja , Amhet effendi Nazúr Bék.

Kecskemét 70 gyalog, Krös 50, Czegléd 25, Ti

várassi és falussi Bírák esküitek látván ezen méltóságos

cziraeres levelemet, hagyom és erssen parancsolom, mi-

helyt levelem veszitek, olvassátok, egy órát ne várjatok,

mingyárt az gyalogok éjjel nappal jöjjenek, birák felnyissá-

tok az szemeleket, holnap itt legyetek, ha pálczát, bírsá-

got nem akartok enni, erssen parancsolom. Dátum in

Pest 13. July^ 1683.

Ugyanott.

158.

1683. Mi az hatalmas és méltóságos Budai Vezérnek

Ibrahim Passának minden dolgaihan Fgondviselje és Kaj-

mekánnya Dervis Bék Isten Engedelméhl.

Ti Kecskeméti , Körösi , Czeglédi liirák és esküitek

,

hagyom és erssen parancsolom, ez úri levelem látván,

minden dolgot hátra tegyelek és jöuön jöjjetek, Körösi és

Czeglédi Birák, azt hcszélgcli az Knjinokán: ha eb volna

is az Basa képe, eddig be kollelt volna j()miölök, min-

gyárt jöuön jöjjetek , az szénát és fái mingyárt hordassá-

tok, mert karóban száradtok, az mini meg van mondva;

mind az három viirosi Birák jöllön jöjjelck, mert rosszul

járlok. Dalac Budai; I2. July 1683.

P. S. Amiak IVIelle iia marhákat, rabokai visznek az

Talárok, Törökök, Tnbik elvegy('(ek és Budára hoz/.átok.^

l,'jíy;niott IH. I;i|i.
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l.íl).

lb'H3. .\ii 'i~ ii'i('ii'ii<i.-> é* m^ltósíigot Budai Vezénuk

Ibrahim l\i$ninak tniiiJtn thihjuiban tlnjoudvistloje Kujtiit-

kdnnya Dervis liék Isten EíujedAiiu'böl.

Ti U£ egész lUuhilioz lartuz.iiiiló várasi és falusi Hirák

és esküitek, az Fényes és Gyúzliftellen Török Császáriul,

és az Csillají vezérti úri parancsolat jöit , hogy Török

,

Talár laliol níiiiu', akár (iNcnnikcl, akár liánt , asszoni,

Kmliirl, az Tóröktnl Tatárlül a rabot elvegyétek, és Budára

az Kajntekánlioz liozzáluk , az gazdája az ralmak ita bé

jön is, lia nem is, tudgya, de ti magatok fi'lkelvén

,

elvegyétek, és liéliozzátok , liadd ludgyuk ki hová való

volt, joMiágv volt é, avagy lioldulallan; az marhákat, lova-

kat is ha hajtanák, azt is elvegyétek, és hudára hajtsátok,

ha ez Parancsolat ki\nl jártok, ft-jetekkel jádzotok. Kz Tri

Levelet szerrúi szerre, minden Városban faluban lö háton

honluzlassátok, kfdömben sem cselekedgyelek. Dalae iJudae

10 Jiily 16S3.

L'grauotl 20. lap.

KiO.

1683. Én az Gyzhetetlen Török Császdrttttknak az Ten-

geren innen lév hadainak Jizetö mestere Memhet effendi.

Ti várassi Birák eskütlek fejetekre és élelelekre ha-

gyom , mingyárt Kecskemétrl 70 szekeret, KörösrI 55

szekeret, CzeglédrI 25 szekeret. Fejelekre jiaraiicsolom,

ha karóban nem akartok meg>/.it:iiliii . tiiliii.'\ Jil 3 ii.i;ir:i

ilt legyenek az szekerek.

Falussi Birák esküitek, ezen |MraucM»Íjlomat iahán,

ming>árt kerepes 1 szekerei. Aszód 4, Bagony 3, llé»iz

György 2, Szenliürincz Kála 1, Szecsó 4, Tatárszent-

miklos 4 , Ócsa 1 : ügy nyissátok szemeleket , hogy min-

g\árt kólözve hozlak benneteket, azért ha fejelekel élete-
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tekét szeretitek , mingyárt ilt legyenek az Szekerek , az

hatalmas Csillagos Vezér embere Bécs alól jött hamarság-

gal. Isten veletek. Adum Czegléd 20. July 1683.

Ugyanott.

161.

1683. Én Pest várában lakozó Juszof Aga, Olaj Bék,

Nemessek gondgya viselje és Parancsolója , és Ország Bírája.

Némedi, Ócsa, Üll, Újfalu, Monor, Szele, Tápió

Szent Marton , Czegléd , Körös , Kecskemét , Szentkirály

,

Szentlrincz, BöId , Jen; Ti várass! és falussi Birák es-

küitek látván ezen úri pecsétes levelemet, hagyom és

parancsolom erssen, minden adó után felvetett három-

három kila árpát, egy kila lisztet, portapénz helyében

már ludgyátok , ezen árpát lisztet mingyárt jó ers szeke-

rekre rakjátok , éjjel nappal hozzátok , Bécs alá kell vinni

Csillag vezér után ; a honnan pedig az árpát lisztet meg-

hozták, lerakták, azok a falusiak városiak szekerekkel jöj-

jenek azon árpának lisztnek elvitelére, jó ers szekerek

légyenek , terhet megbírják , Fúrú , Balta , Kasza az Sze-

kerén , Birák szemeteket fel nyissátok , egy órát ne vár-

jatok, fejetek féltsétek. Császár Emberei az Olaj Bék házá-

nál várakoznak , Karóban ne száradjanak az Birák miatta

,

erssen parancsolom; Olaj Beknek hírt adgyatok elsben

is. Dat. Budae 18. July 1683. — Két holnapi éléssel jöj-

jenek , Olaj Beknek hírt adgyatok. Az Császár szénáját

behozzátok. Isten úgy segéllyen Csauz mégyen rajtatok.

— I'j'kezelt Krösrl 22. July.

Ugyanott 21. lap.

162.

IQHH. En Pesti Olaj Bék Juszof Aga, Nemesek Bírája

és Parancsolója.

i
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Ocw, Ill, Ijfalu , Moiiür, (iiegliMl , kóros, k«H-s-

ktMiit'l, S/enlkir.il) , Szfullriiicr , liöld , Jfii. Ti várasi

és Falusi |{ir;ik ci Ifvolrm lálván tTÓsscii |iaraii(s(iloin

Csillag V('z«r számára volú szciiál bflioz/álok , lia láhnr

vissza fonliil, akkor ki's ; hány k'velemel már hozzátok

kíildöKiMU? úri liilciiirc, lia kél nap aIaU bi* neiii hozzá-

tok, jaj lészen nckli-k, talán azt akarjátok, zászlóstul

nipinuMU'k reátok, el úntani az sok panaszt l'assa iitlva-

ráhól az széna miatt, v^y orál ne várjatok erssen |taran-

csolou). Dátum l*esl 20. Jiil\. Idein cpii sujira.

l'trjTuiott.

1(53.

Í6S3. Én Hadzsi Amhett Nazur Szuhasdja , most Tatár

szent miklóson, Isten Engedehnthöl.

Ti Kecskeméti, Körösi, Czeglédi Birák tudjiNátok az

adótokra IVIveletl árpában lisztben mennyi xa'iNon bálra;

ha szombatra ú^\minl bolnapra lUuiára nem kiiiditek re<;-

gelre , úri bitemre mondom liirák el esik az fejelek , ha-

talmas Vezér parancsolattya , ha életeteket szeretitek el ne

mulassátok, hanem minden haladék nélkül mey: cseleked-

gyélek. 16S3. die 23. July. Ezen levelet ló halálában hor-

dozzátok.

Ugj'anott 22. lai).

164.

1683. Én Pest várában lakozó Alaj Bék Juszof Aga,

Nemessek Parancsolója és Országnak Bírája.

Ócsa, Némedi, Llló, Monor, Tjfalu, Szele, Tá|)ió

sient Márton, Czegléd , Körös, Kecskemét, Szentkirály,

Szentlrinez , RóM , Jen."., Ti sárassi és falussi Birák es-
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küUek , vas az fejelek, hogy ennyi Parancsolatunkat csak

elhallgattyátok, leveleinket semminek tartjátok, Császár

parancsolatlyának fejet nem hajtotok , ho! az Császár árpá-

ja? hány hohiapja bogy megparancsoltuk hogy behozzátok?

látván újjonnan ezen pecsétes levelemet erssen parancso-

lom , az három-három kila árpát, és az egy-egy kila lisz-

tet mingyárt jó ers szekerekre rakjátok , Sákokban Bécs

alá vigyétek, a hol por golyóbissal megindulnak el ne

maradgyatok , két nap alatt itt legyetek, mert ha az jöv
pénteken itt nem lesztek Császár árpájával , isten úgy

segéllyen jaj lészen sok Bíráknak. Azért éjjel nappal jöj-

jenek az Szekerek az árpával. Dátum in Pest ma kedden

1683. — Minden adóra 3 kila árpa 1 kila liszt volt fel-

vetve tudgyátok, ez szerint hozzátok. Érkezett 24. July.

Ugyanott.

165.
t

1683. En Pest várában lakozó Juszof Aga, Budai Fö
Olaj Bék , Nemessek Parancsolója , Országnak Bírája.

Ti Körösi, Kecskeméti, Czeglédi Birák eskíittek, Tük

Császár dolgával csak tréfáltok , hány levelem ment le

hozzátok , hogy szekereket küldgyetek Császár árpája alá ?

a hol mostan is az én sátoromnál az liszt Gyr alatt csak

az sárban földön fekszik , felnyissátok szemeteket , Császár

dolgával ne tréfáljatok , az lisztnek is szekereket küldgye-

tek , ki Bécs alá vigye. Isten úgy segéllyen, ha elhall-

gattyátok, oda lészen íejclck, egész ország szekerei meg-

indulnak, én oka ne legyek, Csauz mégyen rajtatok, 1000

Tallérral csak az Csauzt meg nem éritek, magatok is

cbiil jártok , ne mondgyátok meg nem parancsoltam száz

levélben , azért mingyárt jöjjenek az Szekerek , ha fejetek

kell. Dalum P(!st l()83. die 20. July. Idem (|ui supra.

Ugyanott 2.'{. lap.
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ltíS3. Ali az hatalmtis i's méltó$ágo» Budai V^ezérnrk Ibra-

him Pacának mindendoigailmn I'uyondviselöje , Kajmekdny-

nya Murát Aya hten Kmj.

\\ Kccskeim'ii , Krösi, Czejjltnli Uirák eskúiiek crós-

si'ii paraiK soloiii c/. liri li'vciciii rciidiiicii , lio^y niíii^\árt

eskiill cmbereki'l kiiMnu'lek s/ckfrekxcl , \asul \iiiiii vá-

raslokbai), az gyrizhetctlcn (Császár liiii^yára szögekéi cm-

nálni, ha lelek keil, és patkuiás nem kell, iningyárl-min-

gyárl jöjjenek \íi. szekerek , nuTl ross/.ül jártok ; — a/.t

i»> |i:inine><>l*)iii , mini uj lúijinekany eleilien Kirak nientnl

lianiaréhb illend ajéndékval jöuOn jójjelek , mert eLil jár-

tuk , nem Hcrvis Itek immár a? Kajmckán , hanem engem

felül említett Murát Agát hag\otl az (viliág vezér, jotlon

jöjjetek. Datae Hudae 30. July 16S3. — Az szénái niin-

gyárl hordassátok, elhidgyélek elül jártok. Idem qui supra.

Ugyanott

16 i.

16S3. Mi az hatalmas és mt'ltóságos Budai Vezt'niek Ibra-

him Pássának minden dolgaiban fgondviselje Kajmekánja

Murát Ága Isten Engedelméböl.

Ti Kecskeméti, Kurösi , Czeglédi Hirák, és tühh Fa-

lu-íi és Városi Birák esküitek, értésünkre esell, hogy

Tököli IXi hatalmasul tikteket Paraszt jobbágyokat fegvver-

hen akar öltöztetni; Szultán Szulimán nem ügv holdítolta

ezen országol keze alá, liogy mas uralkodnék országbül,

soha mi meg nem engedgyük hogy az jobbágy szabival

hordozzon oldalán , Szultán Szulimán botot , szánt<'>vasal

engedett, és ostort kí/ctt-kben , nem szabival; hagvom és

en'.svcii parancsolom, ha karóban nem akartok s/áradni,

szabl\át ne kössetek mind addig, valamíg az Csillag Ve-

zérti és Ibrahim Passálül parancsolat nem adatik az fel



kelésre; ha pedig az Ispányok ervel fel akarnak ültetni,

nekünk hírt adgyalok , elhidgjélek futva szaladnak Rády

Gáspár és több Tököli emberei ; ha jobbágybúi fegyvert

visel embert akarnak csinálni, a hol Sáros Patak, Eper-

jes, Tálya, Mád, és több magatok várossá helyetekbiil

csináilyatok fegyverviselket, nem az Török határiban. Fel

ne kellyelek , mert bizony roszszúi jártok. Dátum Budae

31. July 1683.

Az mivel az nemes Vármegye impositiojábúi

tartoztok, megadgyátok; de az Ispányok bírságot ne

vegyenek , meri keser lészen nékik , az mit akarnak

építeni elrontyák , ez országban birság nem lehet. — Ez

Úri Levelünket az Ispánnak meg mutassátok.

Ugyanott 24. lap. — Ezen rendelet Darvas János pestmegyei szol-

gabíró , és Rádai Gáspár alispán azon körleveleikre keletkezett, melyek-

ben a megyei nemességet Tököli melletti felkelésre , a községeket pedig

újoncozásra sürgették. Ezekrl bvebben Tököli hadjáratára vonatkozó

levelek közt.

168.

1683. Mi az hatalmas és méltóságos Budai Vezérnek Ibra-

Jiim Passának minden dolgaiban Fgondviselje Kajmekánja

Murát Aga Isten Engedelméh'ól.

Ti Kecskeméti, Patai, Halasi, Solti, Vecsei, Szabad-

szállási , Fülöpszállási , Tasi , Tatárszenlmiklósi Birák és

eskütlek, tudjátok hogy az Kajmekán Dervis Bék fáradozott

az marhátok visszavételében elannyira, hogy ugyan Czinko-

lára ment az Tatár kám eleiben, 100 Tallér ajándékot adott

miattatok, de azt nem kérik, de a mit az Csillag Vezér

embereinek adtatok, az Jancsárok pénze volt, nagy Usurán

vették fel , felnyissátok az szemeteket az ki jó légyen

,

mingyárt Kecskeméti Kakulya János, Sárközi István, Szívós

Mihály és többek kik voltatok. Halasi Tegzes, Solti Bosza

János, Tatárszenlmiklósi Szabó Gergely te pedig tudod kik

voltának, mind azokat edgyüll és többekkel kiknek marha-
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jok vollnnak kö/llók , ös/.vn jjNÚllycU'k , p('nz nélkül bé

iic JMJjftfk, meri bi/ony iiiiiul ('(l^;\i^ Kúláli.iii vetnek, és

iiiind.iddii^ ki nem bucs;iln;ik, valameddig v^\ lilleri^ meg

nem nd^'váluk nz Jancsárok nzsonis pénzét, harmadnap alatt

itt le^velek, pnsztán pen/zcl ne jöjjetek az iij Kajmekán

eleilten, nu'il eliill jarlok , sikí'tse^re ez paraiusulalot ne

vogvétek, mert harmadnap mnUa (!saii/ me^'\en rajtatok,

és így az nyargaló (ln|ila les/cii. iGsii. die M. July.

Ugjanott 25. lap.

16S3. Aug. 8. Igazolvány a kútba halt gyermek iránt.

Ezen irat oka ci :

Kecskeméti lakos Horvát .lános nev jobbágy fia kútba

esvén, meghalt. .Mintán ez eset császári részrl megvizs-

i^altütotl, azért senki se háborgattassék. Erról adatolt e

jegy. 1094. Saban hó 14. = 1693. .\uguslus 8. Mehined

budai defterdár.

Török szöveg eredeti a v:iros levéltárában , hátlapon bélyegnyomat-

tal 8 ezen eg}-korú magyar jegyzettel : „Anno 1083. Nagy István Úr

Bíróságában Horvát János kútban holt árúl való cédula."

170.

1683. Mi az hatalmas és méltóságos Szerdár Budai

Vezérnek Ibrahim Passának minden dolgaiban Fógondcise-

löje , és FÖ Musztafa Tihaja.

Ti niegnevezett (>/egledi Várasi, és az egész Várasiak

es lálusiak, akár liudai tartományban, akár más tartomá-

nyiak valók , valakik az elmúlt Telén Császár árpájára az

pénzt felvettétek, az árpát nem iioztátok, avagy valakik

hozták hátra maradott benne, azt az árpát niingyárl hé-

szolgálla^salok minden lélui Budára, el ne mulassátok, mert
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ha panasz lészen reátok másszor az Budai Kajmekámtúl

,

esv F embert reátok rendelünk Zászlókkal, és ide Gvr
alá hozatunk, évS erssen megpálczázunk, és minden Tarto-

mánybúi 300 Tallér bírságot veszünk, bizonyossan íudgyá-

tok. Azért nyissátok meg az szemeteket, mert igen elhall-

gattátok az hatalmas Császár parancsolattyát, és szót nem

fogaltatok, erssen parancsolom minden helybi harmadnap

alatt Budán legyetek az árpával. Dalum Gyr alatt Tábo-

runkban 12. Aug. 1683.

Körlevelek jegyzökönyve 27. lap.

171.

1683. Mi az hatalmas és méltóságos Budai Vezérnek

minden dolgaiban fgondviselje Kajmehámja Murát Aga

Isten engedelméhol.

Ti Némedi, Ócsai, Szentmiklósi, Fülöpszállási, Sza-

badszállási, Vecsei, Solti, Patai, Halasi, Kecskeméti,

Abanyi, Folti birák és esküitek, karóban való szófogadat-

lan kutyák, e minap levelünk ment hozzátok, hogy azokat

az embereket kiknek marhájok Pesten volt, azok 2y,j száz

tallért felvettek másoktúl , úgymint Dervis Béktl Kajme-

kámtúl , miért azon pénzt meg nem külditek? clhidgyétek,

hogy ha az jövend csötörtökre azon fel vett pénz itt nem

lészen , Csauzokat küldünk ki , de bizony az Anyátoktól

szopott lej is keser lészen , — igazság é az , hogy miat-

tatok, csak Tolmácsotok lévén, kezességre vetélték. Disz-

nók azon |)énzt hozzátok meg, mert bizony minden mar-

hára íéllyehb egy-egy lepért veszünk a ti kutynságlokért

,

ha a (^auz oda nu-gyen, két-k('t lep(''rr(d sem éritek be.

Birák, vagy azon 2"/,^ száz tallér ilt b'gyen , vagy azon

e(nl)(!r(!ket küldgyíUtsk ide, kik azt mondolták Dervis B('k-

nek, hogy adgya meg érettek a Csillag vezér emiieriiiek,

ok is minden órában egy csomóban hozzák meg, hamis
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knlvák magatokul csüIInIoIí nic^;, bizony, iieni iniiikct. A

|Kii/ iiu'^ U'^vcn i'soloiiokrr. .\c\(*/rl szerint Ncmcdi Itiró,

(1/i'iii' (icr^'t-lN , Luk^iiM l^lok, clú liivaii, iiallok kel iiiar-

lia , a/okcri kd U'|kí( kiiM iiu'g , Ooai tiet iiiartiárrt is

ük l«'IU'k kt'Zi'Nt'k , (./t'iM' (i«'r^«'l\ a/okdil i> lio/d iiir^ ui

liil It'jurt. r.it.u>/('iilmikl(iNÍ liini, S/alio (icrgrly hajloU

97 inarli.ii, 97 lc|Mr( lin/zoii iiic^, avval sem elégszik,

hanem ó \oU lii v\siu\\o emlicr , egész Halasig járjon,

mivel tuJgva kinek marliajok volt, .s/<'(lg\c ki a niarliak

Itérét , és hozza meg. l-ulo|is/.;illasi \inr/.e iNlvan, S/ahó

Kerencz, liajlodak ket i/ben 244 loval, 244 lepérl kelled

volnn, atthan megadtak lOti lepért , a maraitékját is hoz-

zatok meg. Suilii líirak ti i>> hajlottatok Hos/a János, Gu-

bacsi Gergely 77 lovat, 77 Timonnal larlozlok , níingyárl

hozzátok meg. Patai Nagy Gergely, Gt-resi .Nag) lsl\áii

hajtottak 64b, azoknak az árrát 648 lepérl, mingyárl ill

legven Halasiak 593 ntarhát hajtottatok, 593 lepért, min-

gyárl ill légyen. Kecskemétiek hajtoltalok 6— 7 száz niar-

liál , 6— 7 száz lepér légyen, .\bonyiak hajtottatok 364

darab marhát, 364 lepérl hozzatok meg. Folliak hajtottatok

30 darab marhát, 30 lepér légyen meg. Tasiak hajiollalok

65 marhát kél izben, úgymint liala Gyurka, azoktól mentl
hamarébb itt legyen, szófogadatlan kutyák a pt'uz esötor-

lökre itt legyen, bizony búját látlyálok, ló halálában hor-

dozzátok ezen levelünket. .\z mely falusi biró kezében utol-

ÍNára ez levelem leszen, maga azon Biró behozza. Dátum

Hudae 12. Aug. 1683. -Gyalogok közül 50— 40 Pasa em-

berei látogatnak meg, ha c:»ölörlökre itt nem lészeu, a

leszen nektek keser.

Ugj'anott L's. lap.

172.

1683. Mi az hatalma* é» méltóságos Budai Vezérnek

minden dolgaiban Fgondviselje ^ Új Kajmekdmja ManihtU

Aga Isteti engedimébl.
Kecskemét v. tört. II. kU, 26
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Ti Kccskeméfi, Körösi, Czeglédi Bírák és esküüek

,

mivel injmár én óráig való napig Kejmekán nem vagyok,

mint az elbbeniek; hanem mindenekben Fgondvisel és

Parancsoló, Atyai voltomat akarom hozzátok mutatni, hogy

mindenkor jó emlékezetben lenne nállatok örökké hírem,

ez Úri levelem látván ti megnevezett birák, minden dolgot

hátra tegyetek , és jöttön jöjjetek magatok birák , én is a

Táborról jvén Parancsolatom vagyon reátok, holnapról

holnapra ne várakozzatok , hanem jöttön jöjjetek , ne pedig

üres kézzel. Dat. Budae 24. Aug. 1683.

Ugyanott 27. lap.

173.

1683. Mi a méltóságos Budai Vezérnek Ibrahim Basának

minden dolgaiban fö gondviselje és parancsolója Kajmakám-

ja Mamhut Aga Isten engedelmébol.

Tatár szent miklós két szekér, Szent marton két sze-

kér, Fülöpszállás két szekér, Izsák 1 szekér, Kecskemét

43 szekér. Krös 34 szekér. Ti Városi Falusi Birák Es-

kütlek ezen méltóságos czímeres levelemet látván, ers-

sen parancsolom az szekereket megcseréllyétek, jó ers
szekereket, jó ers ökröket adgyatok por alá, a szekere-

seket megeskültessétek, el ne szökjenek, két nap alatt a

Szekerek itt légyenek : mert ha két nap alatt itt nem

lesznek. Úri hitemre Birák Csauzt küldök rajtatok, öt

száz Tallér birságot vesznek , — pénzre kéri Császár a

Szekereket nem ajándékon, és a Kbányához gyülekezze-

nek a Szekerek , Birák szemeteket nyissátok , fejeteket

féltsétek , és a Cseri Basának hírt adgyalok , erssen pa-

rancsolom. Dátum Budae 28. Aug. 1683. Idem qui supra,

Uyganott 29. lap.

174.
16SS. En Pesten lakozó Cseri Basa Musztafa Iszpajce

Istennek engedehnéb'ól.



403

Ti KccskeiiH'li , Knrösi, Sz<'nl:nárloni, (!zcj;I«'míí , S/e-

lei Hirák i's oskülU'k l;ih;in c/rn úri |M't'stW»'s It'Ví'lí'iiiel ,

liagNuiii cs íMt'tsSL'ii |i;ir;iiK>.()lüm Irjrlck rlrlclek vr^zlesc

;ilall, ór;i( iiaput uv \jrja(ok, liaiicin iiiin<i^)árl a Császár

számára való s/ckiTckcl iiiiii(i<^'\áníst iniiiiioii liahuick nól-

knl «'jj\'l ii:i|)|ial külln KuliljiM'li'k , ha fí'jrick, ólclcli'k

kell, mixel lnt^N Nrinodirc érkeztem oll lalállain elül a

lenyes vezér Csauza levelét, reálok akarl menni lovasok-

kal , a/ok a szekerek ma és liolnap vánko/nak a puska

porral , hanem éjjel nappal jujjelek , meri ha o(l nem

It-s/nek a Szekerek, Isten úyy se^éll\en karóhan szárad

me;i a liin') harmad macával , mivel ti semmit a tiatalmas

4's yNÜzhetellen Trök Császár parancsolallvával nem gon-

doltok , csak sikelségre veszitek paranesolalunkal. Azért

ha kárt és l>úl nen» akartok fejetekre húzni, s életetekei

szerelitek Uirák menten mindgyárást éjjel najtpal minden

keM'deiem nélkül hen légyenek a Szekerek. Kz le\elet

penig seiíol ne késleltessétek , hanem a mely faluban Vá-

rosban elolvassátok ló halálában küldgyétek másik faluban,

mert a mely faluban városban késik, úri hitemre, rosz-

szúl jár az a Üiró. íratott Alsó Némedin 3. Sept. 1683.

Ugyanott 29. lap.

léD.

1683. Mi az méltóságos Budai Vezérnek Ibrahim Pasának

minden dolgaiban fgondviselje és Parancsolója Kajme-

kánnya Mamhut Aga Isten engedelméböl.

Ocsa 6 szekér széna , 8 szekér fa ; L lló 7 szekér

széna, 10 szekér fa; Monor 5 szekér széna, 8 szekér

fa: Czegléd 15 szekér széna, 15 szekér fa; Krös 30

szekér széna, 30 szekér Iá; Kecskéméi 40 szekér széna,

50 szekér fa; Ti Városi és Kalusi Hirák Esküitek látván

ezen méltóságos czimeres le\elenK't erssen parancsolom

<.'z reátok reud«*llelelt Pasa szénáját Pasa fáját mindgyart

26*
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behozzátok , löbb levelel ne várjalok , szemeiekei nyissá-

tok , fejetek féltsétek , órát napot ne várjatok , erssea

parancsollyuk , és az Olaj Beknek hírt adgyatok, Czédiilát

vegyetek rólla. Dátum Budae die 2. 7-bris 1683.

Ugyanott 30. lap.

176.

1683. Mi az hatalmas és gyzhetetlen Török Császárunk

Szeged tartománnyának fö Gondvisel Emeng Urai, Mamhut
Bulyog Basa, és Hacsi Húszain.

Köszönetünk alán Ti Kecskeméti, Körösi, Czeglédi,

Jászberényi, Gyöngyösi, Árokszállási: és több ott környl

bell lév Áros és Keresked Jámborok szolgálatunkat

ajánlyuk. Akaránk értéslekre adni: Mivel már az itt Sze-

geden lejend Sz : Mihály napi vásárunknak az ideje el-

közelget, mink is minden felé hírt adtunk mind Landor

fejér várra , mind penig több Áros keresked Törököknek

,

azok is minden bizonnyal eljnek , mivel itt jó békességes

ország vagyon. Tik is Jámborok bátran és minden tartóz-

kodás nélkül eljjetek , mi tisztességes úri méltóságunkra

fogadgyuk és Török hitünkre , megelégedvén a hatalmas

és gyzhetetlen Török Császárunk Törvényében megíratoll

harminczaddal, senkii más adósságáért meg nem hábor-

gatunk, ha kik háborgatnának is, azok ellen is oltalmatok

leszünk , mind ide jövel , mind penig haza menet békével

bocsátván és bocsáttatván, kirííl ez hitlevelünket adtuk

zálogul , és bizonyságul pecsétünkkel megersítvén. Erre

választ várván mennél hamarébb lehet , hogy mink is tud-

gyuk mihez alkalmaztatni magunkat. íratott S/.cged várá-

ban 15. napján Kis Asszony havának 1683. es/.lend.

Ugyanott.
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1683, Afi OM m4U6»4gú$ lUulai vezénti-k lOni/iim I\u»íi-

nak mind«n dolgaiban fii OotulvíselUje l\iranc»olója Kajma-

kdnya hten engedelmeböl.

ócsa, Némt'di, Illó, l'jfalu, Monor, Szele, Tápio

szenl .M;irlon, Czegléd, Körös, Kecskemét várusa, Szeiil-

kir.ílv . Sz«'ntlrini'7. , Hold , J«miö. Ti várasi rs Falusi Bi-

r;ik Kskiillí'k kt(v;ni e/.i'ii iin-hosúgos czimeres Levelemet,

u hol mifíden adóra 650 oszpora van felvetve , és másfél

kila árpa , erssen parítncsolom , ezt a Cs:iszár ad<»jdt

iuiudy\arl szedjiyelek és hozzátok a liudai Jaiusár Ajrá-

hoz, löbh levelet ne várjatok, se Csauzt, éjjel nappal

rajta le^'velek , kárt ne vallyalok. Dátum I^udae 28. Augusti

Anno 1683. — Minden három adóra l kib zah \ün vetve,

heho/zátok.

U^anott.

178.

1683. En Pesten lakó Piri Aga hagyom é* paranc$ol&m.

Kecskeméti Birák, Kurösi Birák , (Ize^ledi Birák, Sze-

lei Birák , reálok \agyou vetve úgymint Ke€.skemetre 43

szekér. Körösre 34 szekér, Czegledre 7 szekér, Szelére

1 szekér, Sz. Mártonra l szekér. Azért parancsolom, mi-

helyen ezen Levelem veszitek olvassátok, n)indgyárl orat

oapot ne várjatok, hanem a íellyebh megírt Becs alá \alo

szekerek miudgyárl a Budai Cseri Basa házához mennye-

lek, siketségre ne vegyetek ezen levelemet, níert hujat

láltyátok, ha liamar nem érkeztek igen nagy kárt >alIolok.

Költ Szecsrl. Valamely városi vagy faluheli szekerest itt-

hon találom , el neuí indul , jaj lészen annak a Bininak.

Tgyanott 31. lap.
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179.

1683. Én a méltóságos Budai Vezérnek Ibrahim Pasának

minden dolgaibanfö Gondvisel és Parancsolója Kajmakámja

Mamliut Aga Isten engedelméböl.

Kecskemét, Körös, Czegléd, Szent Márton, Szele.

Ti várasi, Falusi Birák Esküttek látván ezen méltóságos

czímeres levelemet erssen parancsolom, a por alá való

szekerek mindnyájan béjjenek, a hol Császár embere ki

ment lovasokkal, úri hitemre, ha a Szekereket otthon éri,

jaj leszen nektek a szófogadatlanságért, úgy nyissátok sze-

meteket fel, fejeteket féltsétek, egy órát ne várjatok,

erssen parancsolom. Datura Budae 8. Sept.

Ugyanott.

180.

1683. Én Pesten lakó Csen Basa.

Kecskemét, Krös, Czegléd, Szent Márton. Ti falusi

városi Birák, hamissak, hol a szekerek? kezet fogtatok

hamissak velem hogy békülditek, csak elhallgattátok, ahol

Császár embere ki ment, Isten úgy segéllyen , ha otthon

találnak Jaj lészen néktek, azért egy órát ne várjatok, mind-

gyárt bejjetek, fejetekre parancsolom. Dátum in Pest. 8.

Septembris. ídem qui supra.

Ugyanott.

181.

1683. En a viéltóságos Budai vezérnek Ibrahim Pasának

minden dolgaiban fö gondvisel és parancsolója Kajmakámja

Mamhut Aga Isten engedelméböl.

Nénwidi 25. Tik; Ócsa 15; í'lll 25;M(>n()r J5; Czeg-

léd 35; Körös 50; Kecskemét öO; Szentkirály 8; Szent-
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lriiK'/. 5; Ti \;írosi és laliisi Itinik , K>kiilli'k |;ítN;iii e/eti

tll(ll()s;i^(>s (-/liiii'ri'S loM'lcnu'lf ci'usseii püruiicsuloiii , Vásá

ktiii\li:ij;ir:i tikokat iiiitiil^\árt liclio/.zátuk , túlit lovclct iic

N.irjaldk, li;t a liajraiiMiiikra he ikmii lio/./.alok niss/iil jár-

tok, (Tssi'ii paraiK'sollNuk. Datiiin iUulac 15. 7 lnis lüb3.

Mciii <|iii siipra.

l'tfyauott ;i'J. híjt.

182.

16S3. Én Pest vúráhan lakó Piri Arjn Olaj liék krpe.

Némodi , Ocsa, Í'IIü, Ljnilii, Monor, Szele, Tápiú

Szent Márton, (Ize^Iéd , 15 szekér széna, Körös 30 sze-

kér széna, Kecskemét 45 szekér széna. Ti Falusi liirák

Esküitek látván ezen pecsétes úri levelemet, hagyom és

parancsolom erssen , liasa fáját, szénáját, árpáját , zaltját

,

mint Kajmakám levelébl olvastátok , miiitli^yárt behozzá-

tok ; mert ha két na|) alatt hé nem hozzátok, Csauz me-

gyén rajtatok , sok kárban estek , különben sem cseleked-

vén a mint parancsollytik. Dalum in Pest 11. 7-bris 16S3.

— Olaj Beknek hírt adí^yalok. — A derék (Császár adóját

is éjjel nappal hozzátok Jaucsár Aga házához, erssen

parancsollyuk. Idem qui supra.

Ugyanott

183.

16S3. Mi az hatalmas ts jiitltónágos Szerddr Budai vezér-

nek Kara Memliet Passdnak fö gondviselje, fü Tihaja Rusz-

tem Agha.

Tik megne\ozell Kecskeméti, Körösi, és Czeglédi

íJirák Esküttek, mihel\t az hadak elmemíek. Tatár és Török

hadai, ez hatalmas úri parancsolatunkat látván, a mivel

lartozlok szénával, szeul Demeter rájá\al, azokat uiiiidg\árt-



408

mindgyárt beszolgáltassátok , mind szénát , fát a szejmeri

sereget rátok ne várjátok , mert a Vezér konyháján semmi

fa nincsen, és a lovaknak semmi széna nincs, úgy meg-

nyissátok a szemeteket, hogy osztán roszúi ne járjatok,

avagy bírságot ne vegyenek tletek. Dátum Budae de 26.

7-bris 1683.

Ugyanott.

184.

1683. Sept. IV. Mohammed szultán védlevele.

(Fölül a szultáni névjegy).

Nagyon tisztelt kormányférfiú, nagyságos rausir, a

világnak összetaríója , a nemzetek iztézményeinek elrende-

zje, ki a közügyeket éles eszével intézi s a népek fontos

dolgait helyes nézete szerint végezi, a ki a birodalomnak s

jólétnek épületét szervezi, a szerencse és felség oszlopait

szilárdítja, a legmagasb király kegyével halmozott, Buda

rizetével megbízott Vezírem ') basa! (Allah tegye

örökkévalóvá dicsségéi).

ítélk s bírák példánya, jelességnek s ékesszólásnak

bányája, mevlana, budai Kádi! (jelessége növekedjék).

Jelen magas császári névjegy érkeztével tudtul adatik,

hogy a budai kincstár alá tartozó Kecskemét lakosai csá-

szári küszöbömhez követjöket küldvén , oly folyamodványt

terjesztenek élmbe, mely szerint k magas rendeletem

által reájok szabott szekeres szolgálataikat engedelmesen

teljesítik ; azonban a budai alajbégek s más hatalmasok

,

azon ürügy alatt, hogy városukat védelmezik, szolgálataik

pontos s lelkiismeretes teljesítésén fölül is követelésekkel

lépnek föl irányukban. Egyszersmind ezek folylán esedez-

nek, hogy miulán ilynenu'i kötelezett szolgálaliiikat híven s

pontosan végezik, az ket ezeken föIl terhel szekeres

'; l))ruliiin Imdiii I);ih;i S(!i)t 14-köii lonyakaztatott s helyébo K.ira Mo-
liaiiinifd hasa Irpcil, - o miatt lesz tisztán liafO'va itt a mS\ helye, —
A fonlltó jfiiyv.i-tv.
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szolj-áluiokni s t'Li\ uíialti liaborgaUalJsuUa iwixe — elullo

mugas parancsul boc^ssuiik ki.

Il\ i-.Hm.I kt'll jrlfii iiia^as parancsom, inclMuk elér-

ke/.lfu-l larlalinahoi kcpc>l kell eljárni. Lgyanis ez üg>el

jol megvizsgálván, gontiolok lcg>en arra, liogy miulán az

emlilell j«>ltl>;ig)ok magas parancsom állal meglialározoU

szekeres s/olgaíataikal leljesilellek, ezeken Inll, más varo-

sok hasonnem kolelezetlségeinek végzésére való Lénysze-

rilésekkel ne iiáltorgallassanak s irány ukhan a lorvénnyel s

esás/.ári parancsommal ellenkez eljárási senki se kövessen.

Okai ne légy elek, liogv e tárgyban másodszor is kvel

jújjöu. Kzl így érlsélek s e magas jegynek hilell adjalok.

1094. Hamadán bávában. = 1683. Seplemberben. a bel-

grádi laborban.

Tfiríik szöveg ereded a város levéltárában, hátlapou következ

eg)korú magyar jegjzettel : „Anno 1683. Nagy István uram fe Biró-

sá^ában Nándor Fejér várrúl hozott hatalmas Császár levele, arrúl

hogy móduélkül való szekér kéréssel mind Táborra e mind má.s hely.kre

a Budai urak ne terhellyék a szegény várost, azon kivül is akár micsoda

dolgokban is a szegény városhoz engedelemmel legj-enek az Urak."

185.

I6S3. Mi az hatalmas ts tntltósdgos Budai Vezérnek

Szerdár Ibrahim Pasának minden dolgaiban fgondviselje

fó Rusztim Tihdja Isten engedelmtböl.

Tik megnevezelt Kecskeméli Birák Eskütlek, mivelbogy

a Barkó a Mus/lafa Csaiizzal edguilt a balalmas Budai Vezér

eleiben supplitaiiói allak, minden károkai níegjelenlellek a

vezérnek, a vezér urunk erós parancsolalol adoll, a Taiar

Hámnak Felségének megparancsolla, bogy nnnden káro-

tokat megadassa és rzkéi; ba táborban nem lalallyák, a

Szolnoki bidra mennyének és olt adassák meg, banem ti

nektek a/l parancsoila Vezér urunk, 125 Tallérral ember-

•^éggel legyetek, mert Vez«'r urnnkii;ik kfdxrs indiere.
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Elsben a Tiliája száz Tallért mondóit, a Vezér 125 Tallért.

Azután minden dolgotokban szolgálunk és megoltalmazunk

benneteket Magatok is bejöjjetek vezér urunk eleiben tisz-

tességes ajándékokkal, hogy szégyenben ne maradgyatok.

Dátum Budae die 3. 8-bris 1683.

Körlevelek jegyzökönyve 33. lap.

186.

1683. Takarmány rendeltetik a hadsereg számára.

Mi az méltóságos Budai Vezérnek Ibrahim Pasának

minden dolgaiban fügondvisel és Parancsolója Kajmekáma

Dervis Bek Istennek engedelmébol.

(Török névjegy és bélyegnyomatú pecsét.)

Ócsa 6 szekér széna , Üll 8 , Monor 6 , Gzegléd 25

szekér széna, Krös 40 szekér széna, Kecskemét 60,

Szentkirály 3. — Tü Városi és falussi birák Esküttek látván

ezen méltóságos czímeres levelemet, Csillag Vezér számára

az szénát mingyárt behozzátok, az jöv csötörtökön itl

lészen Császár erejével , széna kell Császár lovainak, sze-

meteket nyissátok, fejeteket féltsétek, töb levelet ne vár-

jatok , harmadnap alatt behozzátok , míg fejetek nem fáj.

Erssen parancsolom. Olaj Beknek hírt adgyatok. Dátum

Budae 17. Junii 1683. Idem qui supra.

Valaki kárt vallott az latárság miá , marhából , akár

mibl, holnap délig itl légyenek nálam, mindent megada-

tok , az talár kám sátoránál az marha.

Küls czim: Ócsai és több falusi biráknak adassék

nagy hamarsággal, faluról falura ló háton éjei nappal vigyék.

Magyar eredeti a város levéltárában.

187.

lOS.l. Mi az lifdtdmas és viéltsá(]os íhidai Tcfterddr és

Nazurhék t^ihe Méhemet Effendi a ti Uratok.
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I'i l\cc>k<'im''li , Kürösi, Czi'glnli llirák cs Ksknllc-k

,

iiiiiilliug} u liálra valú szénái uem liozláluk, liuiiein órái

iia|i(il 110 xárjatok, az li;ilra való szriiát iniiut|{\árt hcszol-

^al(:iss;iU)k , a iiiivol (ar(o/l<ik; incrl lia iii'iii liuz/.álok

,

Islen lijív setjellu'ii s/.áz száz TalltTl Itirsáj'ol veszek rujla-

lok , ú^'v Iliiig) (lek a liirákal iiicgpalc/ázuin lia nem lioz-

/aliik az lialra való s/tiial. Az Tdliiiáis liaiidáii Lsauz reá-

lok panaszt leli, maga iiadlaii luégycii , a szénákat mint

lioztál(»k j«)l tmigválok hogy lartuzlük vele, ba a Vezérnek

panaszl Icszen reálok, rosszul jártok, ó ti néktek niinden-

kor oroniesl szolgai, most egy csép szénája nincsen, meg-

halnak a luvai eiiel. Dalum Itudae 3. B bris. — Ks mivel-

ho^'y t'wei a h'xéilol eníbt'il knllunk, azokkal e«lg\ólt hoz-

zátok a mi bálra \aló szénánkat.

Körievelek jegyrökönyve 33. lap.

188.
1083. Mi az hatalmas és méltóságos Budai Vezérnek

tíztrddr Méhemet Basának minden dolgaiban fö Gondvise-

lje J2usztim Aga Isten engedclmélöl.

Tik megnevezett Monori, Ijfalui, Czeglédi, lllei, és

tóbb kórrdt'tek vab) Falusiakkal edgyüll , mivelhogy a Csil-

lagos vezér egy f .\gáját a Tatárokhoz kiilte, erssen

iiu'gparanesolni, liogy a Itudai Tartománvban a Tiszán innen

lévó Falukat ne bántsák, sem magokban, sem si-mmi

javaiban, marhájokban kárt ne legyenek, ott Monor melleit

valami (éle katonák felverlek, az Aga nehezen szaladoli.

Azért hadgvuk és fejelek életetek alatt paranesollyuk tinék-

tek, mert bizony karóban száraitok meg, miesoda katonák

voltak, Lévai, Korponai, avagy Füleki, vagy penig kuru-

czok ? igazán hitelek szerint hírit bozzálok ; Talárok felöl

is, hol vannak, mellyik jtusztán? annak is bnit li<»zzálok

éjjel nappal mindgyárt, mert bizony rosszul jártok. F dolog

felöl úgy nyissátok szemeteket. Hudae 20. b bris 1683.

Ugyanott.
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189.

1683. Mi a méltóságos Budai Vezérnek Méhemet Passá-

nak etc.

Némedi, Ocsa 6 szekér széna, 8 szekér fa; Üll 7

szekér széna, 10 szekér fa; Monor 5 szekér széna, 8

szekér fa; Czegléd 15 szekér széna, 15 szekér fa; Krös
30 szekér széna, 30 szekér fa; Kecskemét, Sz. király,

Sz. lrincz 45 szekér széna , 50 szekér fa. Ti várasi és

Falusi Birák Esküilek látván ezen méltóságos czímeres

levelem, erssen parancsolom, ez újonnan felvetett Budai

vezér számára szénát, fát mindgyárt behozzátok, több le-

velet ne várjatok, se lovast reálok, ha bút nem akartok

látni, és Olaj Beknek hírt adgyatok. Dátum Budae 17.

8-bris 1683. Item minden adó után 2— 2 kila árpa van

felvetve Passa számára az egész országra , ezt is mindgyárt

behozzátok, erssen parancsoliyuk.

Ugyanott 34. lap.

190.

1683. Mi az hatalmas és méltóságos Budai Vezérnek

Szerdár Méhemet Passának f'ó gondviselje Tihaja Rusztim

Tihaja.

Ti meg nevezett várassi Birák, Kecskeméti, Körösi,

és Czeglédi birák és eskütlek, az hatalmas Vezér pasz-

lormájál minden három városbúi az Pasztormákat mingyárt-

mingyárl semmi mulatság nélkül hoszton hozzátok, jó öreg

ökröket és kövéreket, lovasokat rátok ne várjatok, az szent

Demeter fáját is hozzátok, az Kápisztának való egyes fákat

is hozzátok , Te KecskemíUi Biró rósz eggycs fát hozta-

tok, rothaltal, azért vissza vigyelek, ujjakat hozzatok min-

gyárt mind az három városbiil , Tréfára ne vegyétek , meri

bizony roszúi jártok , nagy kárt vallotok. Dátum Budae 1.

!) br. 1683.

\'v,y;\\w{\.
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1*11.

W83. Kn Pest vég vúráltan tSz^ks Anüiet C$eri Ba»ii a ti

jó akttrótok hteti engtdttlm^bUl.

Ti Kt'cskt'incli, Kürosi és ('.zegK-di Hirák Kskíillek,

iiiimI a liaialinas vezér Hasa Hudát úrzú Jaiusáruk luvai-

nak széna kelltMik , annak a szénának penig a itudai Tur-

toniánvrúl ki'll kiállani, azért (i reátok is \eteltek, Kecs-

kfiiiclrr 30 szt'ktT szénái, Kro!» varussára 20 szekér

wenal, (Izeglédre 12 szekér szénát. Kgy-egy szekér szé-

náért másfél oros/.lán)üs Tallért adunk, a pénz én nállatn

\a^\on, de mivel i^en eníberleieu részeges emberekkel

vag\uk, magamat is Szent Mártonon csak által nem lüllek

a Puská>al, azért nem jöttem hozzátok, a mely pénz nál-

lam lévén, mihelt az Isten fel hoz Pestre mindgyárt egy

pénzig kezetekben adum, semmit se ketelkeilg)etek szóm-

ban. A szénával penig semmit se késsetek, hanem hárum

vag\ négy nap alatt behozzátok, mert ha nem hozzátok,

megbúsultok miatta. Isten veletek. I)atum S/alki S/.: Már-

ton, die 12. 9-bris 1683

P. S. A pénz felül senkit ne keressetek, iiauem enge-

met , én nállam megtaláll\átok mind a/ liánun varasnak

a szénája árát.

Kecskeméti Biró, ím az Olaj Hek 15. lepért küldött,

hogy szappant végy számára , azért megvegyed , mennél

hamareb lehet fel kfddgved kezéhez.

Te is Dura Mihály, Böbis G\örgy, Móricz János a

n)ely Juhok számomra vadnak, azokat mÍMdg\árt föl hajtsá-

tok, semmit vele ne késsetek, ha barátiul akartok lenni.

Ugyanott 35. lap.

192.

16f<3. Musztafa jaukováczi aga válaszol a ktc»kemr'ttrk

tudakozására a tatárok felöl.
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Köszönetem után Isten áldgyon meg Birák ós Esküt-

tek. Semmi valót nem mondhatok a Talárok fell, nolia

igaz dolog az, hogy a tegnapi Talár kövelek a mint be-

szélték , tehát lenni kell ugyan a Talárnak valahol ide

alá; de ha úgy volna hogy Zombor táján volna, lehelel-

len eddig bár csak szakadékja ide ért volna eddig, csak-

hogy magam elméje szerint való informatiom az , hogy

jóllehet Császárunk Felségének van hírivei hogy a Német

várakat oslromlya s víja , de nincs még hírivei az , hogy

a Német s Lengyel tábora elszállván el ment volna. Ez

iránt ha segétség kívántatnék , és ugyan víják é még a

várakat, az én elmém szerint azt jövendölöm felle, abbúi

külték el azokat a Tatár köveleket , egyéb szerént valóbb

hírt ennél nem tudok mondani , noha én nekem is vagyon

gondom reátok, féltelek is mind éjjel nappal, azomban

ha való találna lenni is, elbbis ide hozzánk jut azoknak

elei , én mindgyárt elre ló halálában küldenék oda hír

mondót. Hanem Jószáglokat bocsássátok ki , ne messze

jártassátok a Váras köri, de bizonyos és lovas rz nél-

kül Jószágtokat ne hadgyátok , valami harmad avagy negyed

napiglan rizlessélek , valamíglen egy felé elválik ezeknek

dolgok , mert úgy hiszem negyed napokig , vagy jön vagy

nem , bizonyosan és valóságossan meg telezik. Ezzel Isten

veletek. Költ Jankóban 12. 9-br. 1683. Földes Uratok

Muszlafa Agha.

E levélre, útjában, a halasi elöljárók következ

utóiratot jegyzettek fel:

P:S: Mi is ennél egyebet mit írni Kegyelmeteknek

nem tudunk, de emberünk vagyon Szabadkára, mi véggel

jár, Málé Kovács urunk állal meg izennyük. Azomban

most küldünk Zomborban Törököt magunk einberünkkeL

a kik Piri iJasa Urunk Nagyságát is megkeressék, on-

nan jön, ha jön is bizonyos hírünk, mellyel Kegyehne-

teklül el nem lilkoluid< , Kegyelmetek is az oda fel folyó

hírííkrül indosílson. Ezzel maradván Kegyelmelek jó aka-

n'tja Halasi l)ir() és Esküllek.

IJyyanott 'ób. liü. Jai).
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I(!fi3. Mim hatalnum é« inéltótiUjoa liudai Vezénuk Szer-

dát Méhemet Pa$sdnak fii Gotulviselöje , é»fö Hutztiin Tihdja.

If Kofókeméli Hiró iiiásfel ezer jiiliol , Krsi Hiró

másfi'l ezer Jiihol, iiiiiultiH'sinl 3 V.ivv a kél várasbúl.

\i árrát nnn*i^\;ii't iii('}^;i(l^\iik , liaiicin cl ne mulassdlok

,

iiiiinl^\arl s/crr/YcU'k cs li;Mii;iis;iy};;il li(»//ali»k , más leve-

let iie \ürjatok, incil oszlún számul nciii adliadok , Iré-

fára ne xegu'ick, Nalaiiiinl kivániiválok , li^y iiic^ ad^Mik

az árral, v\ ne imilassálok és irclára ne vejju'lek incrl

iiie^' ki'll lenni. Daluiii liiulae 15. 9-tiris 1683.

P. 8. Az Sz. Oemeler lájál inind^yarl liüniarság(j;;il l>e-

^/olgállüssálok , és paszlormákat jó kövérekel.

l'gjauott 3C. laji.

194.

1683. Mi az hatahnas Gyzhetetlen Török Császárnak

minden vég házainak fizet mestere és Kazur Békje Szelim

Mthemet effendi Isten Engedelméhül.

Ti meg nevezell falussi és várassi Birák és polgárok

,

I / levelem látván az lialalmas fényes Csillag vezér Paran-

i>ulaltya, szénáját szalmáját az jancsáruk számára Kecske-

métrl 15 szekér ^zcnál, 15 szekér szalmái; Körüsrl 10

-/L'kc-r szénái, 10 szekér szalmát; Czeglédrl 5 szekér

szénát, 5 szekér szalmái; (Ixörgyérl 3 szekér szénát, 2

szekér lát ; Szecsrl 1 szekér széna , 3 szekér szalma

;

Szenl Lrincz Kálárül 2 szekér széna, 2 szekér szalma;

liagonrul 3 szekér széna, 2 szekér szalma; Aszoílriil 3

szekér széna, 3 szekér szalnta ; Talár sz. miklós 4 szekér

széna, 4 szekér szalma; (k'srúi 5 szekér széna, 3 sze-

kér szalma. — Ti raí?gnevezeU várassi és Falussi Hinik ez

Qímeres I.evelem látván, alion mosl az Szubasánjal elho-

c^lullam , Torok L ri liilemre fogadom , eu magamnak
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nem kérem, úgy elliidgyétek. Költ Buda Várában 1683.

die 19. 9-bris.

Ugyanott 37. lap.

195.

1683. Mi a méltóságos Budai vezérnek Méhemet Basának

minden dolgaibanfö Gondvisel és Parancsolója Tihája Rusz-

tim Aga Tihája Bek Istennek engedelméböl,

Ocsa, Némedi, Üll, Újfala, Monor, Úri, Szele,

Tápio sz: marton, Czegléd, Krös, Kecskemét várasi,

Sz. Király, Sz. Lrincz, Bd, Jen. Ti Falusi Birák Es-

küitek látván ezen méltóságos czímeres levelemet, hagyom

és parancsolom erssen, a hol minden adó után 230 osz-

pora van felvetve, ez a derék pénz. Azért mihelt ez leve-

lem veszitek, olvassátok, egy órát ne várjatok, mindgyárt

készítsétek ; szedgyélek , és hozzátok az Olaj Bék házához

,

külömben sem cselekedvén. Dátum Budae 25. X-bris 1683.

Idem qui supra.

Ugyanott 38. lap.

196.

1683. Mi az hatalmas és gyzhetetlen Török Császárnak

Budai Fö Tefftedárja , Nazurja, Kincstartója , Szelim Méhe-

met Effendi, az Ti Földes Uratok.

Ócsa 5 szekér fa. Szent Miklós 10 szekér fa, Kecs-

kemét 20 szekér fa , Krös 20 szekér fa. Ti várassi és

Falussi Birák esküitek látván ezen méltóságos czímeres

levelemet, az fát mingyárl behozzátok az Telel jancsárok

számára, a hol nékem hatalmas Vezér Barjuntit adott volt

100 szekér fábúi , Parnncsollyuk erssen azért, míg az

hidat fel nem szedik hé hozzátok az fát, mert Passa Csa-

uzza megyén rátok , Patkó pénzt , Bírságot altok , külöm-
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tieit x'in rscIokedviM) u/ mini pantncsulüiii. DaUnii Hutlae

29. X-hris 1683.

Az S/t'ii;l! pedi^ li«lii»//;ít(>k Várassi Mirák cion fával,

inelNrI Icxcict xiMtoUk, ha karúban nem akartuk száratlni.

l'fc'yauott 3Í.I. lap.

11)7.

1683. Dec. 7. ElUmervény 50 szekérfa beázolgálUUátáról.

Kecskemét városa fa tartozása 50 szek«^r.

Jelen irat oka ez

:

Császári javak küziili Kecskemét városa 50 szekér fa

tartozását behozván , hiány n''lknl álszol^'állatta s arról e

je^sel kapta. 1095. .Moharrein Sr=l663. Dec. 7. Ibrahim

névjegye. A jól rzött Budán.

Török szöveg eredeti a vároa levéltárában , hátlapon l)élyegpecíét-

tel B erén egykorú magyar jegj-zettel : „Anno 1684. N'azur sz: György

napi 50. szekér fájiirúl való cédula. Deák Pál uraiu Birúságában.''

198.

1683. A szolnoki bég haráUágos levelében fti^aros kocsi-

kat kér.

Köszönetem és kész szoljíálalom után sok jókat kivá-

nok kejiyelmeteknek édes Keeskcméthi Hirák és polgárok

mindnyájjan jó jámbor szomszédok.

Csak azért találtam meg kegyelmeteket jó szomszédok,

hogy valami ötven \jgy hatvan szekeret számomra szerez-

zen kegselmetek, zsákokkal, p<m\>ákkal, harmadnap múl-

ván Len légyenek , egy pénzzel én is alább , st jobban

tizelek mint más, két esküit embert is knldgsetek bé az

puszla fell, az kik Borbás szállásál') azok is mind bé-

') Itt egy szó kimarult.

KtcskcnUt f. túrt. II. köt. 27
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jöjjenek. Ezek után Isten sok jókkal áldgyon meg. Költ

Szolnok vég Várában Die 12. Oclobr. Én hatalmas Szol-

noki F Bek Muszta Bek. (Balról egyszer török alá-

írás és hélyegnyomatú pecsét). Küls cím: Ez Úri

levelem adassék Kecskeméthi Birák és Eskütt polgár jó

akaró szomszédoknak adassék.

Magyar eredeti a város levéltárában. Keltének éve 1683. vagy 1684;

söt lehet 1685-is, mert ez évi October 18-án vétetett vissza Szolnok.

199.

1683. Elismervény a széna beszolgáltatásáról.

Kecskemét városa.

E sorok szerint, küldeni tartozott szénáját hiány nél-

kül beszolgáltatta s errl e jegyet kapta. 1094. = 1683.

Mehmed szpáhi.

Török szöveg eredeti a város levéltárában , hátlapon pecsétbélyeg-

gel s következ egykorú magyar jegyzettel : „Széna czédulája."

200.

1684. Én Pest várában lakó Juszop Ága Nemeseknek

Parancsolója és Ország Bírája.

Ócsa, Üll, Újfalu, Monor, Szele, Tápio Sz: Márton,

Czegléd várása. Krös varasa, Kecskemét v: Szentkirály,

Sz. Lrincz, Böld , Jen. Ti várasi és Falusi Birák Esküi-

tek, vas a fejelek, hogy Basa fáját, szénáját, árpáját,

palánk karói, hova mi van parancsolva be nem hozz;ílok,

a hol a hiflat maholnap fcílszedik , mostan is az lialalmas

Vezér rajtatok akarta egy embeiit küldeni zászlósiul, a hol

addig könyörgöll(!m , rrw'gis ez egy úllal elliagyla. L;ilv;ii)

azért ezen úri pccscies levelemet, hagyoni és parancsolon>
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rrsscii , iimIiiInI lovilcm \i's/ili'k , (tl\uss;iU)k , se únil , se

iia|H)| iit' \;irjalok, l'asa Si^énájál, ráját, árpújál
,

palánk

karni , vessiit , liuniiaii iiic^ iiciii lioAlák , iiiiii<l^\:írl le

lio//átok , IsU'ii ii^y sc^illu'ii , lia kel liároiii nap alalt bé

nem liozzátuk, Pasa eniliere rajlaluk nié^Ncii, elliáiin)á(uk

mind a kiinniilckel ii^y liánnak vclclek , lirsá^ot , iivar-

galttl xi'szni'k, kuiálian liánnak licnnck'kel , a/érl lí^'v nyis-

sátok szemeteket fel , már tulili levelet nem kuMnnk , ha

a/ liidal felszedik, jaj nektek, azért éjjel nap|iai Itu/.zátuk

,

lia fejelek kell , er«'»ssen paraiusiditni. D.ilum IJudae 2.

Jan. 1Gs4. — llol e/.edulál nem (alalnak , jaj K;»zen unnak.

A Sidai l rnak Imi ad^valuk.

Kí»rlfvt'li*k jegyrökön}'>-t' 46. lap.

201.

1684. Mi az hatalmas és méltóságos Nazúr Teftedár

effeudí Szelim Mehtmet az Ti Uratok.

Te Kecskeméti , Körö-si , és Czeglédi Birák és esküt-

lek , mivel h(»j:y Gács váráiiúl az iNémel Kapilándil kér-

nek quarlely IV-nzt , kecskemétrni ilor. 500. minderi liélre,

Kórösrúl Ilor. 288. Czeglédri Ilor. 90. ez nem szokás,

solia nem is volt, ne ad^'\áluk, hatalmas Vezér Irunknak

engedelme nincsen, ha altok, meghallva hatalmas vezér,

az liirákat fel karózza , és várasok rosszul járnak , mert

engedelem nincsen , soha szokás nem volt Az juhokat

pnrancsoliuk volt, hatalmas vezérrel, Kecskemélnll 1500

Juliul, KürosrúI 1500 Jiiliol, mingyárl hamarsággal hozzá-

tok , az árát mingyárt meglizettyük , csak egy Pénz kárt

nem teszünk , mert Jancsároknak Császár rendelte , ha

hírt leszünk az Vezérnek osztán rosszul jártok , ha Paran-

csolal szerint nem hozzátok. Dalum Budae 3. Jan. 16S4.

Ugyanott
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202.

1684. Mi a méltóságos és hatalmas Budai Vezérnek Szer-

dár Méhemet Passának minden dolgaiban fö Gondvisel , és

f JRusztim, Tihája.

Tik meg nevezett Kecskeméti, Körösi és Czeglédi

Bírák és esküitek, mivel hogy tavaly 12 Ezer küa árpát

altatok az Ibrahim Passának, vezér harácsának minden váras-

búl 4— 4 ezer kilát; nem tudgvnk az árrát meg attak, avagy

nem attak ti nektek. Azért hadgyuk és fejelek életetek

alatt parancsollyuk , ez hatalmas úri parancsolatunkat lát-

ván, Tik tavalyi Birák mindgyárt mindgyárt vezér eleiben

jjetek , és meg mondgyátok , az tizenkét Ezer kila árpá-

ért mit zettek , mit nem fizettek ti nektek , mivel hogy

hatalmas fényes Császár akarja tudni és végire menni.

Azért el ne mulassátok, jjtön jjetek vezér eleiben ha-

marsággal. Dátum Budae die 10. Január.

Ugyanott 46. lap.

203.

1684. Mi a méltóságos Budai Vezérnek Méhemet Pasának

minden dolgaiban f Gondvisel és parancsolója Tihája,

Rusztim Aga Tihája Bék Isten engedelmébl.

Ocsa, Némcdi , Üll, Újfalu, Monor, Szele, Tápió

sz. Márton, Czcgléd, Krös, Kecskemét városa, Sz. király,

Sz. lrincz. Bid, Jen. Ti várasi és Falusi Birák Esküt-

ick, látván ezen méltóságos czínieres levelenjct, ersscn

parancsollyuk. Pasa fáját, szénáját, árpáját, Szenét, Tyú-

kot, iniiidgyárt behozzátok, löbh levelet ne várjatok, sze-

inctckel nyissálok, fejeteket féltsétek. Fejetekre parancsol-

lyidv, nicrl ha ezen hatalmas [tarancsolatunkat clhalgatlyá-

tok, jaj h'szen nektek. Dátum Budae í). Jan. KíHl. Ideiu

«pii su|»ra.

UgyanoK 17. l.ip.
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204.

16f<4. .l/í .IX hátainun tt ''
' /' ' I

Kara Slrmhet J'tiM$títuik mimlru j > , j<r

,

rs fö HuMStim Tikdja htrn nujedflméblil.

T<* Kt'cskfiiit'li , Körösi, é% (Izeglrdi Uiník tXtülU'k,

«z (ia(alm»$i Irí riiineres LevelúiiU-l tj(>-áu, ez Csauturik

ilt:il az nioH) vajat |)aranrsoliinik \ol( lincktck, ár(Mt

,

szt^iút , fát, niiiMÍ;!\arl , iiiiiiJ'fiMirl lioz/Jlok , iiiixcllio^v a

Szubafiát Amht'i Hasát oiia kíiltúk, annak MMiinii hin> nin-

csen, hanrm <tr.il napot ne várjatok, «•/. í'.vin/unk.il ctl'^'u'itl

niinil(;>árt liorlon hozzatok, lia czckcl nem hozzatok,

akkoron niinii^>ár( ma<:atokal, li^vniint az Hinikal szemé-

lyek szerint hozzátok , niásk(''|) sem cselekeil^yetek , mert

osztán na^y kárt \allutuk ha ezekwt nem hozzátok, ú^'v

nyissátok a szemeteket. Isten \i'^\ se^ellyen rnsszui jártok,

hatum Hniiae die 8. Kehruar. Ifib4.

l'g}3uiott 61. Ili. bp.

205.

Kara Menüiét }*a»áiiak inLndi.n .-..,..... , ' ^f,

fó Rutztiiii Tihdjtu

Ti megnevezeti Kecskeméli Hiró blskuttek, kórüsi és

Czeglédi Birák Eskútlek, ez hatalmas úri czimeres levele-

met látxán, mimijivárt mintl^xárt na^iy hamarsi'i^'al jjelek

Uuilam , l'orkülaLuiI >asal \e^\etek, a rejii szokás szerint

hidra \aló szegei niegcsiualjatok , hamars;iggal hozzátok

,

mert uem tréfa, nem úgy \ag\oij mint más eszten<ll>en,

hanem ezen levt«lemet lát\iu jölün jjetek hamarsággal,

el ne mulassátok, szegre \alo vasakat miudg>árt \ig\etek,

hamarsággal a szeget megcsinátlyátok. Dátum Hudae die

30. Január 16S4.

l'manott 5'J. lap
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206.
1684. Mi az hatalmas és méltóságos Budai vezérnek

Szerdár Memliet Pasának minden dolgaiban fö Gondvisel

fö Rusztim Tiliája.

Ti megnevezett Kecskeméti, Körösi, Czegiédi Birák és

Esküitek, hadgyuk és fejelek életetek alatt parancsollyuk

ti nektek, az melly vajat hatalmas Vezér parancsolt ti

nektek, ez Csauzunkal miiuJgyártmindgyárt az szekerekre

felrakjátok, a vajai az Csauzzal edgyült behozzátok. Minden

adóra két-két kila Árpát parancsoltunk, ezt is hozzátok.

Ti Körösiek és Czeglédiek, a Kecskemétiek meghozták, és

a Vezér szénáját a ki hátra vagyon mindgyárt hozzátok ez

Csauzzal edgyült: mert ezeket ha nem hozzátok, kötözve

hoznak benneteket Vezér eleiben, a Birák bejjenek a

vajjal és Árpával edgyült és Szénával, meg kell lenni, nem

engedgyük sem szénát, sem vajat, sem árpát, mindgyárt

ez Csauzzal edgyült hozzátok , mert osztán számot nem

adhattok. Dátum Budae 31. Január 1684.

P. S. Ti Körösi és Czegiédi Birák evvel a Csauzzal

edgyült a Gyömli sereg számára szénát, azt is hozzátok

semmi mulatság nélkül.

Ugyanott.

207.

1684, Mi az méltóságos Budai Vezérnek minden

dolgaiban Fgondviselje és Parancsolója Tiliája

Bék Isten engedelméböl.

Némedi 15 Tik; Ócsa 10 Tik; ÜIIö 15 Tik; Monor

12 Tik; Czcgléd 20 Tik; Körös 40 Tik; Kecskomdt 60

Tik; Ti várassi és Falussi Birák csküllok , látván ezen

méltóságos czimcrcs levelemet, erössen j)araiicsoIoii) , az

Tikokat, hova mennyi van jegyezve, mingyárl béhozzálok

Passa konyhájára, több levelet ne várjatok. Dalum Budae

1684 7. Mart.
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P. 8. \i liitt l.iLil, hi'szkúlval cjjcl iia|i|i;il lui/zalok
,

szenet, Passa Iáját, Ár|iáját, iníiulon adó uláii két-kót kilál,

Csá^/ár \(l;tj;it is, hol liálra >;ui, Ím* lioz/áhík, crsscii |>araii

csulJMik. haluiii Ikiuiac 7. Mart\. IGb4. Meiii ({ui supra.

l'ífjauott !>li. lap. — Itt o Jeyyzoköuj-Abcu cjfy i'-vi hiány vau.

208.
1684. Elisniert'i^uy 40 sztkér tiizi fa beszolgdltatdsdról.

JoltMi irat oka ez

:

Kecskéinél városa, méilósá^'a kou\liájára tartozott

45 szekér fáját szokott mód szericit be szolyáltalta , s arról

ezen jej^vet kapta. 1095. z=: 1684. Juszuf iniriálaj Budán.

Török Bzövepü eredeti a vároa levéltárában , hátlai>OD pecsétl)élyeg-

gel s ezen egykorú niagjar jejryzettel : „Anno 1G84. Deák Pál l'nun

birútiágábuu való czédula az 01:0 liéktül az 4á szekér Császár f^járúl."

209.
1684. Jnn. 14. Nyugta vasszegekröl.

Kecskemét városa a császári építkezéshez larlozoit ailni

1200 vasszeget

120 törött volt

1080-Lól megadott

1035 öt

hátra maradt 45.

A fenebbiek szerint 1200 vasszegbl 120 törött levén,

1035 számláltatott be, 45 pedig lénmaradl. Errül adatolt

e jegy. 1095. Redzseb 4. — 16S4. Jiin. 17. Saliin aga

budai derdar (kapus).

Török szöveg eredeti a város levéltárában , hátlaiyán pecw'tbélyeg-

gel B emez egjkorú magyar jegyzettel : „Vas szegrül való cxédula

,

hogy beadtuk liudára."
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210.

1684. Jun. 11. Vámcédula egy szekrényt'ól.

Csá .... kecskeméti lakos 1 szekrényért. — Egy szek-

rényt vett s azért a vámot Pesten megfizetvén, e jegyet

kapta. 1095. Dzsemazülahir 27. == 1684. Június 11. aláír-

va: Ali basa emin.

Török szöveg eredeti a kecskeméti reform, egyház levéltárában ,

hátlapon bélyegnyomattal.

211.

1684. Máj, 22. Elismervény 100 szekér tzifáról.

Kecskemét város fája 100 szekér.

Ezen irat oka

E jegyet elmutató Kecskemétiek a magas konyhára

100 szekér fát sz. György napjára behoztak s arról e

jegyet kapták. 1095. Dzsemazülahir 7 én = 1684. Május

22. Mehmed aga konyhamester.

Török szöveg eredeti a város levéltárában , hátlapon bélyegnyomat-

tal s emez egykorú magyar jegyzettel: „Anno 1684. die 17. May

Deák Pál Uram fö Bíróságában való szent György Pasa fájáról való

cédula."

212.

1684. Május 21. Nyugta az adó lerovásáról.

Császári javakhoz tartozó Kecskemét város adója az

1093. (1682) (lik évi hálrálékkal együtt 159,502 oszporn.

Jelen irat oka ez

:

Császári javakhoz tartozó Kecskemét város lakosai a

folyó 1095-(Jik évi adót az 1093-dik évi hátralékkal együtt,

— mint azt az elhüiiyi Iszmail basa dcltero mulnlja, —
összesen 159,502 os/.porál , biráik s más lakostársaik ke-
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ti'he advúii, j kínc^(jrba si. (i)or^y napra liiaii) iidkrit

beszolj»állall.ik. I^\ adttjiikat v^\ (szponii^ s (illtrij{ l«'li

Kt'lxon, vau iralot ka|i(;ik. 1Ü93. Diist'iiia/.iilaliír 6. -

1GS4. iMajus 21. Ihraliiiii iu'vj(>gye. A jói rzuU Uudán.

Tíiríik 8z<ivijíü iTiditi a %án)8 levi-ltárábao , hátla|)OD bélyejfuyo-

luatii iMTM^trl 8 cim-z »'>:jki>rii iiKijryar Jftjyn'ttd : ,Aimu 1084. Nazur

IW-k urunk o Sai;y»ig\aak bctizetctt Suunuárúl v«ló ci^ula lK*ák I'ál

uram UinSnátr^ban.''

213.

1685. Mi az hatalmas méltóságos Vezérnek minden fo

dolgaiban lév líaszdn Tihája.

Ez ers czímen's pecsétes levelemet látván Tik Falusi

nirák , lia<:yoni és parancsolom, a (Isászár számára való

l*alaiikn.'>k \alo karó hossza l«'gyen 15 Siny , vaslag legyen,

az árra egy-egy Tallér minden szál, karóra ailam, Csaba

3 karó, Péczel 3 karó, Lll 10 kar('), Monor S karó,

Cymru 4 karó, Gomha 6 karó, Lri 4 karó. Súly 4

karó, Szecs 6 karó, Kecskemét városa 120 karó, Kórós

városa 80 karó, Czegléd 15 karó. Tik Városi Falusi Hi-

rák, ha negyed naj) alatt liudán nem lészeii , a (.seri

liasjknak meg van parancsolva, hogy a Bírákat nt'gvt-il

magokval a Falukon karóban vonatom , ha a Karó Budán

itt nem lészen. .\nno 1685. tlie 20. Marly.

Körlevelek jeg)-»Ökönyve 5ü. lap.

214.

1685. Mi a méltóságos Vezérnek minden fó dolgában léc'ó

Haszán Tihája.

Ez ers czímeres pecsétes levelemet látván. Tik Fa-

lusi i^irák , hagyom és parancsolom, a (!sászár szamára

kut hétig \alu elessél gyalogot kiddgyetek. Laczkháza b
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gyalogot, Dömsöd 12 gyalogot, Dab 5 gyalogot, Tas 6

gyalog, Tatár sz. Miklós 10 gyalog, Vecse 25 gyalog,

Egyházi 5 gyalog, Rébel (Révhér , most puszta) 5 gya-

log, Fülöpszállás 10 gyalog, Kecskemét 80 gyalog, Körös

40 gyalog, Monor 8, Üll 10, Némecli 6 gyalog. Tik

Falusi Birák, ha harmad nap alatt Budán nem lészen,

karóban szárattok , két hétig való éléssel , ha harmad nap

alatt Budán nem lesztek. 1685. 20. Marty.

És megint Kecskemét 50 szekér fát, Körösiek 25

szekér fát, Czegléd 10 szekér fát. Tik Várasi Birák, ha

harmad nap alatt Pesten nem lészen , a Birákat bé hoza-

tom, három száz pálczát, utób meg is bírságolom 23.

Marty.

Ugyanott 57. lap.

215.

1685. Köszönetem és mindenekben jó akaratomat ajánlom

Kegyelmeteknek.

Minthogy ez eltt való levelemmel már egyszer tudó-

sítottalak benneteket, hogy a mint ennek eltte való idk-

ben szokás volt, itt Szegeden az országos vásárnak létele,

azért kérlek benneteket mint jámbor gazdákat, mivel ugyan

bizonyossan leveleket kültek hozzánk Nándor Fejér vár-

rúl , hogy k nyilvánságossan eljnck, sok szép drága

portékával , és külömb külömb féle drága árúkkal , fel

felessen pedig, mivel ugyan Tizenöt hajó a ki jön. Azért

jó akaró becsületes Birák és Polgárok, akarom hogy tud-

totokra légyen, hogy bizonyossan lészen vásár, ím azért

mint jámbor gazdákat, és becsületes Kecskemét Varasának

mostani l Bíráját és Polgárit kérem szeretettel jövend-

bfíli szolgálatoiiK'rl, hogy ott köri lév Várasoknak, Fa-

luknak tegyj; hírré, hogy bizonyossan lészen vásár, és

hogy az hajók is nyilvánságossan ide érkeznek ez jövend

bélíVire, hanem li is jánd)or (lazdák minden l;irt<)ztalás

nélkül bízván (!ljj('t(;k , mivel légyi'U Islennek liálá , mosl
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nem liallalik alTile rost liir, a lill kt'lii'iic félnünk, liaiiciu

jú liireink tialladiak iiiosl , dien kr^yelniclck is minden

Lizonnxal eljvén, mint ennek elde \al<» idklien, én i«

úri liilenire utoniiom , niiiultii (clieisc^em szerint nmniloin,

ÍKtgY veletek leszek, és inimlen i^\etekLeu meg oltalmaz-

lak, esak ti is ezen Ie\t'lemmel le^\elrk liirt a tl»l) lie-

Ixekben is, enjjeni is a/. IsU-n nic^larlxán , ij;\ekezeni

mint jámbor Gazdáknak szolgálni. Kzek ntán Isten velünk.

Költ Szeged várában die IH. Apr. 16S5. Sze^rdi Tarlo-

mánnuk mostani fujdes ura Mankocs Csorbacsia szulgál

szeretettel.

Kérem penij; Kegyelmeteket Kecskeméti, Krüsi, Cieg-

Icdi , Jászberénvi, (í\ng\ösi, és tóbb köri lév becsüle-

tes íJirák s Polgárokat, liogy ezen Leveleniet olvasván és

Postámnak hitelt adván, jó Barátim (jyüugysi iiirák, ké-

Ifin kt'gycjineteket , hogy ha mod leszen, tegyen bírt a

Kiina Szombatiaknak, és Losoiil/iaknak is, és ha ugyan

bizonyossan meg ludgyuk lutgy eljnek , várakoztatni fog-

juk a vásár idejét.

Ugyanott 68. lap.

21tí.

1685. Mi az hatalmas ts méltóságos Budai Veztmek min-

den fó dolgaiban úgymint meg nexezett Haszán TUtája Isten

engedelméböl.

El ers parancsolatunkat látván Tik Talusi Bírák, ba-

gvom és parancsolom, fél óra mulaliig, vagy mulatság

alatt, a Császár ai!«iját mindgyárt meghozzátok, minden

adóra nyolczszáz nyolczvan oszporál hozzatok , Kun sz.

Miklós 5 adó; Tököl) 8 adó; Kevi várása 10 adó; Bácz

Sz. Márton 2 adó ; Becse 2 adó ; Makád 6 adó ; IVregh

l adó; Haraszti 1 ado; Áporka 1 ado ; Laczkháza 6 ido;

Dömsöd 12 adó; Dab 3 adó; Tas 4 adó; Tatár sz. .Mik-

lós 9 adó; Szalki Sz. Marton 9 adó; Vecse 25 adó; Kgy-

ház 1 adó; Bebt-I I adó: Kál 1 adó; Szabadszállás 7
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adó; Monor 5 adó; Fülöpszállás 7 adó; Izsák 4 adó;

Ócsa 2 adó; Némedi 6 adó; Váras Kecskemét 156 adó;

Váras Krös 130 adó; Váras Czegléd 10 adó; Szentkirály

4 adó; Szentlurincz 1 adó; Tik várasi Falusi Birák úgy
nyissátok fel a szemeteket, ha egy hét alatt a Császár

adója Budán nem lészen, karóban szárattok meg. Anno
1685. die 3. Április.

Ugyanott 59. lap.

217.

1685. Mi az hatalmas és méltóságos vezérnek minden fö
dolgaiban lév'ó úgymint megnevezett Haszán Tihája.

Ez levelem látván tik Falusi Birák a vezér számára,

ha fejeteket életeteket kivánnyátok, se órát se napot ne

várjatok, szénát hozzatok, Laczkháza 3 szekér szénát,

Dömsöd 4, Dab 2, Tas 3, Szenlmiklós 5, Szabadszállás

3, Kecskemét 20 szekér szénát, Krös 10 szekér. Falusi

Birák harmad nap alatt ha a széna Pesten nem lészen,

minyájan karóban haltok meg. 18. Apr.

Ugyanott.

218.

1685. Mi az hatalmas és méltóságos Vezérnek minden

fo dolgában lév'ó , úgymint megnevezett Haszán Tihája Isten

engedelméböl.

Ezen levelemet és parancsolatomat látván, hány fejetek

van ti nektek, hogy ennyi parancsolatot vártok, hol a

vezér számára való sz. György napi fája , és a fejs Tehe-

nek? csak úgy értsétek, hogy az új Birákval ki nem

megyén Pesten a karó, ha meg nem halok, megtanítlak

én Titeket az hazugságért. 1685. die 29. Apr.

Ugyaiiolt (11. liiji.
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•,>15>.

lOSii, Mi az haUilmas t* tnéltú*ágoa vtténiék Fi) dolyá

Imui lévS Ha»zán Tüuija.

Kz Krús Pára iK'sohilom l;ilv:iii várassi Falusi Hirák , az

(Isászár mivóre , iizi'U's«*rc l.cl lirii-; \alt» élcjisel gyalogol

küKIgyelfk , niiiulen embernek egy-et^y napra 10— 10 parál

adnak. Nemedi 6 ^>alo^. Ill 10, M<>n(»r H, (^zt'j^lí'd

,

Körus 60, kecskemí'i lOO ^\al(»^<tt kíiMjjyetek. Ti Falusi

liirak negyed nap alatt a gyalo^'okval magatok is ilttjen

iejíxelek, F^s megint kél hét nmlva az gyalogok változó

közlten jójenek, nu-rl innen el nem ereszlik addig meg Lé

uem jön más , ezt el ne mulassátok , mert Oroks halállal

hallok meg. May 12. Ezt az levelel behozzátok.

Ugjanott 62. lap.

220.

1685. Mi az hatalmas Gyzhetetlen Török Császár Cson-

grád várának Gyalog Agája , és Gondviselje Emingje Mein-

hét Aga, és Bessia Amhát Aga, köszönetünk után.

Akaráuk jámbor birák és esküitek benneleket megta-

lálnunk az Egri pasa jövetele fell. Azért a mikor meg-

érlilek az pasa íeljövelelél , hozzatok elejben l'jfalura 2

vágó marhát, 10 Juhot, 20 bárán\t, 20 sák .Árpát, mézel,

és vajat, mert máské|»en ha rajialok talál menüi Váras-

tokra, tudgyuk azt bizonyosan, 6 annyival is több kárt

tészen, mert csak Gyalogja 500 Lovas 400 vagyon. Ezek

után Isten veletek. Csongradini l)ie 8. Juny 1695. Qui

Supra. — l'lánjegyzel : liudára küldóllnk Técsi Islván

sógora Mártont.

Ug}-anott 68. lap.



430

221.

1685. Mi az hatalmas és méltóságos Vezérnek minden

dolgában lév ^ úgymint megnevezett Haszán Tihája Isten

Engedelméhöl.

Ez Parancsolatom látván ti megnevezett Várasi birák

,

hagyom és parancsolom 100 — 100 Tallér bírság alatt, a

mint annak eltte szokáslok szerint a szénát hordtátok

6— 6 ökörrel, most is úgy hordgyálok, Kecskemét 200

szekér széna, Körös 200 szekér széna, Czegléd 100 szekér

szénát. Ti várassi birák , egy hét múlva az új szénának az

eleit ha bé nem külditek, egy végben egymás után bé nem
hordgyátok , mind a bírságot meg veszem , egynehányato-

kat karóban vonok , a Szénával ha nem siettek , ezt vak-

merségre ne hadgyátok. ll. Juny 1685.

Ugyanott 71. lap.

222.

1685. Mi az hatalmas Török Császárnak az Tengeren

innen lév Vég helyeinek kincstartója , Nazur Békje, Fizet

Mestere, Muszli Effendi , Kecskemétieknek, Körösieknek Föl-

des Ura, Isten Engedelmébül.

Ez parancsolatom látván Tik várasi Birák, hagyom és

])arancsolom , semmi mulatság nélkül, és vakmerség nél-

kül: Kecskemét 15 szekér, meszeknek két heti sorra való

szekeret küldgyetek. Körösiek 12 szekér meszeknek két

lieli sorra való szekeret. Azon kivl városi Birák az mecset-

ben való Gyerlyának való fagygyúl, n)ind az tavalit, mind

az ideit bé hozzátok, és három-három sellyért küldgyetek

heti sorra. Ezekben semmi haladás ne légyen , veletek

öszve ne vesszünk. Te Körösi Biró, miért a Csanszlár

Tiliaját, a Tolmácsot meg nem kerested mikor itt ben vol-

tatok, énnekem mi(;rt (ettetek panaszt, hiszen tudgyálok
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iniiuit'iikor az \'civr t'lóU kcllnik nektek - . MJhS. die

I. Jiily. — Az Vezér szénáját behozzátok.

r(,'yaiiott.

1685, Mi az hatalmas és méltóságos Török Császárnak

mi$KÍeH az Tengeren innen lév Koinorás kincstartója, Fizet

mestere Aíuszli Ejfendi Xazur Bék.

Ezen (-zitneres En's jjaraiicsolatoiiial látván Ti meg-

nevezett várasi Birák, hagyom és paranesolum , se órát

se napot ne várjatok , hanem az tavali Hinik míngyárt bé-

jjjönek; mert ha elhallgaltválok Passa embere megyeu

ulánnatok. Azt csak úgy értsetek , hogy az Váezon lév

Pusziim Passa néktek li;ilszáz ötven Tallért adutt kultsön,

azt is miiigyárt behozzátok, el ne mulassátok, mert ha

embert talál utánnalok küldeni , még többre megyén ; meri

az Vezér eleiben sujjjjlicatioval panaszt tötl az adósság

felül, Én nem hadiam hogy embert küldgyön az Városra,

hanem azért idején hivatlak be, hogy kárvallást miatta ne

lássatok , és dupla nyargalól zessetek , hanem mingyárl

bejöjjetek, mert njeg nem vár, a Táborra készült, azon-

ban maradgyunk

A Szerdár pasa vasárnap Ruda alatt leszen, hanem én

nekem 20 szekér szénát, 20 szekér fát, egynehány szép

sajtokat hozzatok , ezeket el ne felejtsétek , az széna és fa

Pénteken Pesten lég\en. — Ttánjegyezve: Érkezeit Kórös-

rúl Pénteken die 20. July.

Ugjanott 72. lap.

•224.

1685. Mi az hatalmas Török Császárnak Fo SzerJár

Vezérje és hadainak elöl Járója Isten Engtdehnéhöl.
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Ez ers Parancsolatomat látván ti megnevezett várasi

Birák esküitek, ha fejetek életetek szeretitek, fejetekre

parancsolom; Kecskemétiek 170 szekér szénát, Krös 100

szekér szénát, Czegléd 30 szekér szénát hozzon az én

számomra, ebben semmi mulatság, az szénának semmi

híja ne légyen, ha harmadnap alatt ittben nem lészen az

széna, úgy hidgyétek az birót tized magával karóban vona-

tom, ha ez parancsolatomat végben nem viszitek; minden

ember maga magát tegye okául. 1685. die 3-a Septembr.

Ugyanott 73. lap.

225.

1685. Jun. 17. Útlevél a Pozsonyba men kecskeméti kül-

döttek részére.

(Fölül Abdi basa névjegye.)

Kecskemét városából egy pap és két jobbágy Pozsonyba

megyén, — útjok közben ket senki se akadályozza. 1096.

Redzseb 12. =: 1685. Június 14

Alább: Nagyméltóságú uram ! jelentésem méltósá-

godhoz ez

:

Ezen szegény kecskeméti jobbágyok közíil való Kohári

(Farkas) ki ezeltt volt, ezen szegényeket felhíván, számukra

utazási engedélyért alázatosan esedezem méltóságodnak, ki-

nél van e tekintetben a parancs. Kecskemét városában.

Török szöveg eredeti a város levéltárában, hátlapon következ

egykorú magyar jegyzettel : „A hatalmas Budai Vezértül Abdi Passátúl

való úti Levél , hogy embereinket Posonban menendöket egy t. Faterral

mindenütt szabadossan bocsássák, Die 17. Juny 1685. T, és N. Koháry

Farkas Urunk ö Nagyságához."

226.
108.5. Máj. 21. Nyugta az adó és tizedváltságról.

.leien irat oka ez : A császári javakhoz lartozó s budai

kincslár alá es kecskeméti jobbágyok közül László diák

,



Sárközi IVil , ez éVi (hirú) BinS Jdnos, a volt birt') Deák

IVil , — Ai cmlitt'll varoMiak ílcfltT állal mr^liaiározdll s

r\r»'il v\re (iíclni szokoll h.iv<iiu's lizcii\:illsá;;:il («)l\ó

109ti-iiik évben, adójukkal ("^miK ái utuUó oszpuráig s

lillcri^ liiány lu'lkiil bt'liozxáii, teljesen lelizellek. KrrI

uekik iiyti^la ^'Naoáiil ezen kezük kozl liu^xandó jegy ada-

tolt lo9tí. Dzseinnzulaliir 17. = 16b5. Május 21. a jól

rzótl Budán. Muszli efendi névjegye.

Török szf)vi't,ni értheti a város lovi'ltiniban. bátlapon bZ-lycgnyo-

mattal 8 enu-z lyjkort iiiair^'ur jcp}-z4'tt«l : „Aiino 1C»Í». DIe '21. May

liiix'i János urunk fcö Kirósát^'álMin az Huuiniárúl való cédula Mu^zli

Kffendi Nazur lU-ktüI , jHon h-vén inag:i Uiró JAnos, I>fAk l'ál, Sárközi

Tál, Láüzlú Diók, CVscb Gyür^*, 7ot Mihály vi roügai János etc"

907

168, Ju)u 14. Iladzsi Szijdvtts budai építeszet i felügyeld

folyamodványa egy meg nem nevezett hatalmashoz , a végett

,

hogy az általa bérlett Szent Miklós helységbe közbiztonsági

röket rendeljen,

Nagyméltósiígú Uram

!

Nagyméllóságod lába porához borulva kérem a fenséges

istent, hogy áldott lépteire adjon boiilog órákat s szeren-

csés napokat, hogy bár merre forduljon Nagyméltóságod,

torcmt erejével mindenkor segítségére lévén , országokat

hódíthasson, az iszlám njegeskíidl s fondorkodó elleneinek

seregein a hitetlen keresztyéneken gyzelmet s diadalt arat-

hasson , a hit HIeneit elti|>orliassa s megfutamíthassa, a

próféták prófétájának parancsa szerint! — Nagyméltóságú

Irarii ! A császári javakhoz tartozó városok kózill Pest

Ivomokterfdetén fekvó Szent Miklós nev liely.;ég ezen áldott

évre nekem adatván haszoni.érlie; esedezem, kegyeskedjék

a szomszédos xárosokba bátorságra ügyel jasszakdzsikal

rendelni. Miután ez üg>ben már budai kormányzó .XUier-

taliinaii basa uram ó magasságához is — teljes kegNÓt kérve

— alázatos fol\amO(l\an\t szerkesztettem, s azt ege>z tisi-

Ku4kemét v. trt. JI. köt. 2S
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leieltel el is küldöttem ,
— ezennel nagyméílóságodhoz vol-

tam bátor intézni a végelti kérelmemet, hogy kegyeskedjék

ily biztonsági röket küldeni, kik méltóságod idejében min-

den rendetlenségnek elejét vegyék. Egyébiránt a parancs

és intézkedés méltóságos uramtól függ. 1096 Redzseb 12.

::= 1685. Junius 14. Hadzsi Szijávus építészeti felügyel

(emin binai) Budán.

Török szöveg eredeti a város levéltárában, hátlapon bélyegnyo-

matú pecséttel.

1685. Aug. 8. Rendelet a török naszádos tisztekhez, mely-

lyel tiltatnak, hogy a kecskemétiektl 100 hajóvonó munkás-

nál töhhet ne kívánjanak , és azokat semmi egyéb követelések-

kel ne terheljék.

Hasonlók s egyidbeliek példányai, a császári hajók

vontatásához szükséges munkások elállításával megbízott

Bosztandzsik! (hatalmuk növekedjék). — Tudtul adatik, hogy

császári javakhoz tartozó kecskeméti jobbágyok a budai diván-

boz folyamodványt nyújtottak be, melyben elterjesztik,

hogy ket a császári javak vontatása helyeit saját dolgai-

tokra , st másnem szolgálatok teljesítésére is szorítván

,

tlük ezer munkást kívántok. Ennek következtében iratolt

8 küldetett el jelen parancsom, melynek érkeztével 100

munkásnál többet semmi esetre sem kívánhattok, harács

neve alatt tlük semmit sem követelhetlek s velk méltat-

lanul nem bánhaltok. Továbbá panaszra e tárgyban több-

szer okot ne adjatok. Abban pedig bizonyosak legyelek,

hogy ha el találnak széledni, keményen meg fogtok fed-

delni és dorgáltatni. Ezért vigyázók legyelek. — Ti is kik

Földvár palánkának e tárgyban érdekletl agái vagylok , a

szegény jobbágyokat nyomorgató nyers haszonvágyatoknak

önmegtartóztalási s/.;indékkal elejéi vegyétek, nehogy e

szegény jobb;igyok lijra panaszt legyenek, vagy magok közi

békélcleiikedjenek : meri tudjátok meg, hogy a li zsarolás-



4;j5

lok Itüiiliödésc fog pcliLíiil s7ol^:ilni. K/l jól szivetekre

M'Nt'ii lÜO iiiunkásiiál lulilii'l iic ki\:injaliik s kövclelcsck-

ki'l uc ii\Ui;lulaiul>;ilok a iicNC/eUckcl. A csás/ari liajok

nagvüblí része már különben is elérkezell illelö lielsére s

i^y tiitinivaló dolo^, tio^y nagy számú vonlalú nem kiván-

(alik. Most liát csak :u a f dulo^, lio^^y mind az itt neve-

zett, mind más joMiá^yok lár minem s/ul^álalok általi

tnllerhelletéstól me^kimcUessenek, mert lia ez lürlónik

,

mindenc'rt ti f<iyl(d\ kérdre vonalúi. K/t \'^\ értsétek s ez

érlelemlien járjalok el. 1096. ilamadaii 5. '.= I(ib5. Any. S.

Török szöveg eredeti a város levéltánklian , ÍTiliU AbUI errabman

badai utolsó basa bélyeg nyomatú nagy iK-csétével s hátlajijau enic-x

egj'korú magyar jegyzettel : „lC8j. Die 14. Aug. Az boKtanczi Csau-

lokra az N. vezértül , hogy :iz 110 oroHzIányost vissza adnák, é« 100

hj^óvouónál töbl>ct uc adnánk. Kbbeu s<.-mmi oines uieg advx"

909

16SÖ. A budai kajmakám fuvaros kocsikat rendel a

táborra.

Mii az hatalmas budai Yezírnek minden f dolgában

lév i'ö Kajmekámja úgymint megnevezve vár E|jítje llacsi

Sziaus Aga isten engedelmébül.

(Bélyegnyomatú pecsét a címjegy.)

Ezen ers parancsolatom látván Kecskeméti , Körösi

birák , hagyom és parancsolom lejetek Ítéletére, hogy a

l»alalmas bn<lai Vezír Esztergom alá ment, az alá mingyárl

lovas kocsit kíiigyetek Kecskem»'l 20 kocsit, Körös 15

kocsit, kel hétig való élésvei, a mely órában levelein

érkezik, fél órát is ne mulassatok, ha fejetek kell. Hónap

dél tájára ha ISudán nem b'sznck a kocsik , karóban szá-

radtok meg. A kocsikra mmden kocsira 4 — 4 Tallért (ize-

tünk , akár a bíráknak adg\uk, akár a kocsisnak a pénzt.

Tik várassi birák xakmiTségre el ne hallgassátok, mert

meg kell halnotok érte. A: U: 1685. 11. Aug. KüUó
2b*
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ezim: Ez íevelem adassék Kecskeméti, Körösi bíráknak

nagy ló lialálával tulajdon kezekben.

Magyar eredeti a város levéltárában.

230.

1685. Aug. 17. Müszli budai defterdár levele az adó-

behajtására kiküldött szubasikhoz.

Kedvesim Ali basi és Hadzsi Abmed! üdvözletem után

szintén adom tudtotokra a következket. Ha mint létem

után tudakozódnátok, ezúttal hála legyen a nagy istennek!

jó egészségben vagyok. — Most kedvesim dolgaitokat azon

vidéken minél hamarabb végezvén, jjetek ide s egyszer-

smind ha ott netalán szökevény jobbágyokra akadnátok,

hozzátok ket magatokkal s ott ne hagyjátok. A fa és széna

szolgáltató jobbágyokat sürgessétek, hogy tartozásaikat mi-

nél elbb hozzák be. A nemes egyesség szerint néhány

tyúkot, tojást, vereshagymát, s fokhagymát is hozzatok.

Többfélét ne. Fölül keresztbe írva: A városoktól a

hátralékkal együtt fagyú-gyertyát is küldjelek. 1096. Rama-

dán 17. r= 1685. Aug. 17. Müszli budai defterdár.

Török szöveg eredeti a város levéltárában , hátlapon bélyegpecsét-

tel 8 emez egykorú magyar jegyzettel : „Az Szubasának küldötte volt

az Nazur hogy bízvást itt maradhasson (?) 1685. 20. Aug. midn meg:

£. volna az Tab." (?)

231.

1685. AbderraJiman budai vezírbasa ajánlólevele a tatár

szultánhoz.

Szerencsés, méltóságos, nagyrabecsnll, nagylelk liam

s magas IJr!

Az örök i)ara(li(;soniot irigységre iiigorl magasságodí

dlt, — iiosszú életeérti legszívesebb kiváualaim tiszta gyön-
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KTeit s áunCe rtgisiku«iá<oiii \irJ^koszüriíj;il tiu''l\ (i^/((•-

It'tU'l s ab/allül l>('niiil:<tva , — lilorkodom iiia^as!(;i^ud

ItiHsos joliie ftlúl (ii(l;ik(>/<t<liii. Kkt'silse iiia((assJgoda( niiu-

ili'ukor a boldiígNay s biTsulel ffiiu's széke!

FéiiNes napkiiil ra^utgó Iflknick eg>i>zen>iiiii)d \:iii

szcrencstMii jolenloni, lia szukoU krgxclmcssége szerínl,

mint ItMoni iránt a<:^ódni inotlu/talnok , lio^y Utonnck

Ic^'UMi hala «> dicMTt'l I t'g«*«^Síglnii s clr^cdelten tiek

,

szünleliMi könxoröjjNC U'^\ilt*zeblj, ki'gM'lmrsebb s halalma-

sabli l'runkn.ik a |iü(li>:ibnak —- szercncso lebegjen íltle!

husszu cktctrl, ^zc'relu•st'j«'érl s dics vilL'zsej;ct'rl ; — úg)

szintén magass;igud dicsségéiiek s boldogságának is tartós

^(.'nnla^adá^át óbajlom, epc>d\c azon idpunt után, nielsben

iDügasságod ezen császári véglielyekel szerencíiés inegérkez-

toel boldogítandja.

Mosl már, margas és kegvelmes uram! bátorkodom

megjegyezni, liogv Szolnokon innen íekNÖ Kecskemét,

Kórós és Talár Szenl Miklós nexil helyek, és a budai ke-

rületnek a Duna folyam parija felé esú más falui két év

óta a katonai berontások állal egészen elpusztittallak, vagyo-

nuk , élelmük s barmaiklul niegtósztallak , — mégis mióta

ezen helyek az elhunyt gyzelmes Szulejmán szulláu — ki

fölött béke és keg>elem lebegjen — vitéz seregei által el-

foglaltatlak , lakosaik engedelmességökben s hódoltságukban

niegmaradának , st ennyi szenvedések s áldozatok mellett

falvaikat el nem hugyxa, most a jol rzött Huda várának,

az iszlám birtokai ezen xégersségénck kija\itását s t*rdi-

tésél czelzó építési munkaiul* >k körüli >zolgal;Uokra is beren-

deltelvén, e mai napon családjaikkal s szekereikkel itt meg-

jelentek. — E tekintetbl van szerencsém jelen barátságos

soraimat magasságodhoz azon kéréssel intézni, hogy mihelyt

c viílékre méltóztatik érkezni, a gyzelmes seregek meg-

támadásai elleni biztosítás végeit szíveskedjék az endiletl

>árosok és fahak mindegükébe egy egy egyént rendelni.

Kötelességemnek ismerem még magasságodat bizonyossá

lenni, mennyire lekötelezve leszek, ha ez ügyben czél-

]»zerüeii s kegyelmesen rendelkezni méltóztatik.
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A többire nézve magasságodnak hosszú szerencsés ele-

tet s vágyai teljesülését óhajtom. szinte barátja Abderah-

man budai várparancsnok.

Török szöveg eredeti a város levéltárában, hátlapon bélyegnyo-

matú pecséttel.

1685. Ugyanaz ugyanahozi

(Ezen elázás miatt nagyobb részben olvashatlanná leli

ajánlólevél szinte Abderrahman utolsó budai basa által a

tatár szultánhoz van intézve, a végett, hogy a kecskemé-

tieket, miután ezek a budai vár részére gabonát s egyéb

szükségleteket szolgáltatnak, úgy szintén a várjavítási mun-

kálatokban is részt vesznek, ne engedje hadai által pusz-

títtatni, st a megtámadások ellen ezen határvidéket

védelmezze.)

Török szöveg eredeti a város levéltárában , hátlapján bélyeg alakú

ISfittfil.pecséttel.

233.

1685. Haszun tíhája a budai vezir udvarához tzifa he-

szállítását rendeli.

Mi az hatalmas és méllóságos vezírnek minden f dol-

gában lév f Tihája, úgymint megnevezve Ilaszán Tihája,

Isten engedelmébül.

(Délyegnyomatú pecsét és cimirat.)

Ez lovelrm bilván tik megnevezett várasi birák hagyom

és parancsolom, mihenl parancsolatom érkezik niingyárást

a szonl Mihály napi summa fái, a nnvol tartozlok , azt

fejetekre parancsolom, semmi mulatság nekíil behorgyátok,

meri a Ve/.ír odvariiiian egy szál fa is nincsen, ha fej(?-

Ickrc bút ii(!n» akaiioK , cl ne hallgassátok. Sc|it. 13. A
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pa&sa számára hariniiuz uLa szúlúl kulil(!U'U-k. Ki\úl:

b'.ivu |iaratu'M)laluin a«iasM-L ki'Ci»ki'iiiéli biníkiiak lulajtluu

ki/.-k! .

' M :, I ,.l.

A <S4. ém 261. náiaolc alatti

234.

KöszneU'iii uláii a/.t adum tudtolokni , lingN ji Olaj

lióg a mel\ szekorekel kér, Olveii s/ekerel kél kél ökör-

rel, aiijalok Krös Czegléüdel lurminc/ol szekerei, két-két

ökörrel adgyaiok , és a vezír fáját seriimí mulatság nekl

lekdjiulek. Se|tl. 21. .\ I á b b j o b b r «• I : A szllt is a

passáiiuk Itekd^'velek. Halról: Kn szép jó .Vkáhal szol-

^áluk a szegény >árosiiak. Küls ez ím: \íi levelem

adassék kecskeméti Körösi birákiiak kezekben.

M.v>-ar ert-deti a város levéltárábau. A 233. szám alattival egy

kcz Írása.

235.

16S. Mi az Gyzhetetlen TörVk Csatzárnak az Tengeren

intun vtinden hadainak Fizet mestere, ts Koinorás kincstar-

tója , Xazúr Békje Buda cáttinak , ugt/mint meg ntvtzett

Mttszli effendi.

Ezen Crímcrcs pücséles Paraiicsolu Levelemet Iáháu

Keeskeméli, Körösi, Czeglédi, Jász Beréiii, (iyonyxösi,

Ik'breezeni Birák , azt adom tudásulukra, liugy az Váras-

lokbau a mel) Keresked emberek találkoznak , a váras-

lokban azt meg ne (ario/tassátok mind Sol , Iturl , lUizát

,

Buda várába bízvást hozzák, dc ellenzétek, másúxe ne

vi^\ék, Budán mind el kél, az úl lia IsU-u ad^\a me^'-

iívdik, e» .izoii ki\nl lia az Szolnoki Bek ui'm (aljllya
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által bocsátani ereszteni a Tiszán a Sót Búzát, ezt a Leve-

let raeg mutassátok e Nagyságának, hogy igazak lehes-

setek belle. A. D. 1685. die 29. 7-bris.

Körlevelek jegyzökönyve 74. lap.

236.

1685. Mi az hatalmas és méltóságos Vezérnek minden fö
dolgában lév Fö Parancsolója Buda Tartománnyánah úgy-

mint Haszán Tihája.

Ezen ers Parancsolatunkat látván Kecskeméti Körösi

Birák, ti néktek fejetekre parancsollyuk , az hatalmas vezér

számára Kecskemét 2 puttón szép szllt, Krös 2 put-

tón szllt, ezeket el ne hallgassátok, az szllt mingyá-

rást békülgyélek; azon kivl az Vezér számára jó híres

agarakat, Kecskemét 5 agarat. Krös 5 agarat, valakinél

talállyátok, ezeket az agarakat eltakarják, az szemeket az

Agaraknak bekössék , kocsin úgy küklgyétek bé ; ha fülek

nem lészen is, nem árt, ha kurta lészen is, csak jó

híres agarak légyenek , ezt el ne hallgassátok , az Szeke-

reket is 3 nap múlva el eresztem haza. 4. 8-bis 1685.

Ugyanott.

237.

1685. Mi az Gyzhetetlen Török Császárnak az Tengeren

innen minden féle hadainak Fiizetö mestere, és Kamorás
Kincstartó Nazúr hékje , és Kecskemétnek Földes tira úgy
Körösieknek Isten engedelméhül.

Ezen Levelemet látván Ti megnevezeti Várasi Birák,

hagyom és Parancsolom , semmi mulatság nélkül Kecske-

méti Biró az pasa számára 120 Tikot liozzatok , és kél

szekér polyvát; Körösi Biró 100 Tikot (//oglédiekvel , és

kél szekér s/ahnát lio/.zuiok , ezt várasi Birák el ne hall-
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^.iNSjluk, i's iiiiudkct >jr.is a passának a Tikokval egy-opy

üreg hurdó szólll is kuld^'U'tek , az iiiiiia|> is kevesel

küldUhk ; Jil iiiiiiiür tii(l^\ál()k li(i|.'V Ud)bi*l iiciii lúsit,

liaiitiu íjug t'g\s/t'r kuldyu'U'k. A. I>. lübS. 10. b-luLris.

Ugyanott 7C. lap.

238.

1685. Mi az hatalmas Ihuiat vezérnek Ahdurraman Pos-

tának minden dolgaiban Fgondvisel Tihája Békje , Haszán

Tihája btk Isten Engedelméhill.

Ti Ki'cskotni'li, Körösi Rirák cskfint'k, tudnivalók hogy

az Diiiiainollrki Faluknak hú/ájukal és egvehb eleieket

ellioniolla mind Német, ma^\ar hadak, inimár szegények-

nek még csak vetni való huzabeli életek sincsen , majd

elien hálásra jutnak , ha mostan is emberséglek állal , s

más Faluk hel\ek emberségek állal vetni való életet nem

szerezhetnek, nem adtok nekiek. Azért ezen úri czimeres

levelemet látván . hagyofu és ers birság alatt parancso-

lom , hog\ az kiknek l'enzek lészen , várastokban mennek

Búzáért, az mellyel életeket láplállyák, adgyatok Pénzekre,

tudgyátok hogy eg\ik-egyik sokat nem vehet, ki egy sák-

val , ki fellel, az kinek niennyire értéke lészen, szép

szóval is intelek , ha ez Parancsolatomban el nem jártok

,

nagy ers birságban ejtitek magatokat Dátum Budae 30,

7-bris 16S5.

Ugyanott

239.

1685. Mi az hatalmas Jiudai vezérnek Ahdurraman Pas-

§ának minden dolgaiban Fgondvisel Tihája Békje Haszán

Tihája Isten Engedelméböl.

Ti meg nevezeti váras! és Falusi Birák eskütlek tud-

gyátok ti azt , li(ig\ mikor Buda Varában az hatalmas
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Gyzhetetlen Császár számára Fa kívántalotl, mindenkor

kelletett hozni, mostan is a szerint Némedi 20 szekér

fát, Ócsa 10 szekérrel, Üll 20 szekérrel, Monor 15 sze-

kér fát, Czegléd 15 szekér fát, Krös várossá 40 szekér

fát, Kecskemét 60 szekér fát, Bd 6 szekér fát, Sz.

király 10 szekér fát, Sz. Lrincz 6 szekér fát. Ti várasi

és Falusi Birák esküttek látván ezen úri czímeres paran-

csoló Levelemet, órát napot ne várjatok, hanem az reá-

tok vetett szekér fákat mulatság nélkül hozton hozzátok

,

mert ha fogyatkozás lészen , hamar nem hozzátok , úri

hitemre, megbírságollak benneteket, az Olaj Beknek hírt

adgyatok, más kaput addig ne keressetek. Isten velelek.

Dátum Budae die 10-a 8-bris 1685.

Ez Levelemet pedig úgy lássátok , úgy nyissátok az

szemetekel Ti városi Falusi Birák esküttek: hogy ha az

reátok vetett szekér fákat 10 vagy 20 napok alatt , avagy

addig míg az híd ben lészen, addig bé nem hordgyátok,

hidgyétek hogy a Biró 2 vagy 3 emberrel karóban szá-

rad meg, az hatalmas vezér Parancsolattya , mivel az hatal-

mas Pasa konyhájára kívántatik.

Ugyanott.

240.

1685. En az hatalmas Budai vezérnek Ahdurraman Pas-

sánaJc minden dolgaiban Fgondvisel Tihája, Haszán Tiliája

Isten Engedelmébül.

Tik Kecskeméti, Körösi Birák esküttek lálván ezen

Uri Czímeres Levelemet, mingy;irt órát napot ne várjatok,

lianenj az halalinas Császár száni;íra sárlinn vab) Bú/.aszal-

iiiál ('s p()lyv;'il hozzatok, KecskenK't várassa 10 szekér

szalmát, és 30 sák Polyvát, Krös várassa 15 sák |)()ly-

v:il, és 6 szckí'r Búzaszalniál. Ti várasi Birák eskiillek

úgy nyissálok lel a szemeteket, hogy ha ezen parancso-

btloinban log\alk()/;is b'szíMi , minden <'>r;ibaii Lovasokiil vár-

jiilok rciilok , l;íss;il(ik niiiil h'szen dolgolok , az Olaj Bi'k-
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iit-k liirl udgNutok , liad Ijssa ha ipzán nii'g Itu/záloL

,

rj-NrluM sonkil no körösetek, az siokór szalmák jó öreg

»zi'kt'rfk\(*l Ir^vcnck, M'lcin lu' jáiizalok , az polwa U jú

órrg sakokval li'gxtiu'k. Utcn velclok. 4. b br ItíbS.

Ti* Czt'gléili , Krüsi, KecskeiiK'li liirák esküitek az

hatalmas Szcrdár Vozcr számára szciiát az kit reátok reii-

<lcltt'k , annak órái napút no xárjaluk, liánom ho/lun hoz-

zátok, morl clhiiigNolt'k oLüi jártok.

l'fc'yanott 77. Up.

241.

16S/>. Én az hatalmas Budai Vezérnek Abdurraman Pa»-

h'inak iiiindcn ' ' " '" h'UelöJe , Tihdja Btkjt , lía-

sziíu JHéáJa i--
,

'(7.

Ti Kecskcmóli Birák esküitek, és Kóros várasi Bírák,

ludgxatok hogy jz halaliiias Vt-zor kon\ hájára sok egy

más kivánlalik. Azórt oz Czimeres Levelem látván, Te
kocskomeli |{iró kühlgy 200 Tikol ós 300 Tikmoiiyal. Te

is krosi liiró kuldg) lOü likol os 200 iiknionyal. liirák

kemény nyakú ebek úgy nyissátok fel az szemeleket, hogy

ha ezok 3 \agy 4 nap alait az Olaj Bek házánál nem

lesznek , a/ hatalmas Budai Vezér bilire eskü.^zöm , 500

Tallcr Birságol \cszek rajiatok. 16bá. die 10. b bris.

Ugj-anott.

242.

1685. Én ki vagyok Adoniai Tariomdnnyának fo gondti-

selo J>
'

' ha-

dainau lei-

selüje, Tisza Duna közén való hadaimik, Cserkesz Amhd
Basa,

Ti Kecskeméti Birák <^ polgárok hagyom és parau-

c>otom , mihelt ez ('zimoros l.e\el<iiiet \oszitok, mind
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gyárt, ha eleietekéi szeretitek, mindgyári két esküit em-

bereleket ide sietséggel hozzám kiildgyélek , mert ha en-

gedetlenek lesztek, hitessétek el magatokkal, hogy az mely

tejet az anyátoktúl kiszoplalok , az is keserre fordul

,

ebben semmi késedelmet ne tegyetek, mert karóban kell

meg száradnotok. Azonban ezen Úri czímeres Levelemet,

se órát, se napol ne várjatok, hanem mindgyárt Krösre
küldgyélek, és Jász Berényben, azonban Gyöngyösre ha-

sonlóképpen , hogy minden helyekrl két esküit emberek

meg keressenek , mert az mint föllyebb migírattam , min-

deneknek keserre fog lenni , az ki meg nem (og engem

keresni , valahol leszek én , Szeged felé jjenek.

Ezen levél /qU , mint a jegyzkönyvbe heiratta-

tott , két kegyetlen veszt mszer, úgymint a Kerék

,

és Karó vagy nyárs van író tollal és durva voná-

sokkal felrajzolva, melyek valószínleg az eredeti

fölött is úgy voltak rajzolva ; — után jegyezve pedig

e szavak olvashatók : Érkezeit 2-da 9-bris. Originált

ville Krösre Islállós Tót Gergely Jóbori szomszédgya.

Ugyanott.

I

243.
1685. Én Olaj Bék Budai Nemessek Parancsolója, és Or-

szágnak Bírája Juszoff Olaj Bék Isten EngedelmébUl.

Némedi 20 szekér fa; Üll 20 szekér fa, 30 sák

szenet; Monor 15 szekér fa; K('irös várossá 40 szekér

fa; Kecskemét 60 szekér fa; Szentkirály 10 szekér fa.

Ti Falusi és várasi Birák, esküit Polgárok, hamis szófo-

gadatlan, karóban való ebek, kutyák, hol az halalinas

Budai Pasa fája? Azért ezen Úri Pöcséles Levelem látván,

órát ('s napol ne várjatok , mert ha harmadnap alalt hé

nem hozzátok, Passa embere mégycn utáiuíatok , és be-

hoznak , erssen rnegbirságolnak , és meg is pálczáznak.

Azért ebben külömbeu sem cselekedvén ,
mostan vár mre

.s/(dxer('k(!t ('s g'^alogokal küld^yeícK idein qui snpra. I)a-
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(uin liudae die 29 8 bris 1665. — Tlánjeg) ez ve : Kúrú»i

Kiiiber liuzla, kúldüKk Si. királ)i Itirólioz. Item v\<i\ I^su

Itarjunliájüt Szegeden a/ Kujiiukariiiiak , a/l is kuKiutttik

Szegfilde.

l'lO'aoott 7H. lap.

244.

1680. Mi az hatítlmas »'« lut'lt'^sújd.s Jiudai V^f^émek

mincUn fU Dolgában lévU í}i Parancsoló Tihdja , úgymint

megnevezett Ilaszdn Tihája.

Fzen ers Parniicsolatom látván Tik Falusi és Várasi

bírák, a Császár adajál scnimi mulatság nélkül, minden

Adóra b>77 oszporál adg\alok, Neinedi 6 adó; Ucsa 2;

€ll 7; .Monor 5; Czegléd 10; Kúrös 130; Kecskemét

156: Szentkirály 4; Szentlorincz 1. Ti Falusi és Várasi

birák , egy hét alatt a Császár adajával itt ben legyetek

,

és a mely Falusiak a lavali adúl meg nem adták, evvel

edgxütt behozzátok, el ne hallgassátok, mert jaj lészeu

nektek. 6. Novembr. 16S5. — Az mely Falura szól ma-

gokat be írják , az utolsó falu az lexelet a Jaucsár Agá-

nak behozza.

Ugyanott

245.

1685. Mi az hatalmas és méltóságos Budai Vezénuk

minden Fu Dolgában lév Parancsoló Tihdja, úgymint meg-

nevezett Haszon TifKÍri.

Fzen erus (./luiircj l'jrancsolatum lat\aii Ti meg ne-

\ezetl kecskeméti és Krosi Uiro Fejetekre Parancsoium

,

hogy semmi mulatság nélkül Budára kél hétig való éléssel

Kt'cskemél 15 kocsit jó három lóval, Kóros 10 kocsit jó

három lóval, az kocsik is eróssek légxenek, ezen kért
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kocsikat Ti várasi Birák mind edgyütt az kél Váras negyed

napra a kocsikat bé küldgyétek , el ne hallgassátok , mert

nagy bünteléssel megbüntetlek, úgy nyissátok ki a szeme-

teket. 20. 9-bris 1685.

Ugyanott 80. lap.

246.

1685. Mi az Hatalmas és Méltóságos Budai Vezérnek

minden fo dolgában lev fó Cancellariussa Mellemet Effendi.

Ezen levelem látván Kecskeméti, Krössi Birák, azon

kérlek Titeket nékem Kecskeméti Biró pénzemre 300

Tyukmonyat, Krössi Biró 200 Tyukmonyat a Tolmács

házához hozzatok be, és egy dézsa szép tarhót a Vezér

számára hozzatok, maga izente. A Tikmonyért ketteivel

egy-egy párát adok, ezt semmi mulatság nélkül beküld-

gyétek , én is megszolgálom. 26. Novembris.

Édes jó Akaróim Kecskeméti Birák, még az 10 Tal-

lért beküldgyétek , mert nem hiszi , azt tudgya , hogy az

30 Tallért mind meg adtátok.

Ug-yanott 82. lap.

247.

1083. Mi az hatalmas Gyzhetetlen Császárunk Tisza

Duna között lém hadainak Fö Parancsolója , gondvisel Ura

Fó Szerdár Passája Oszmán Pasa.

Ti Kecskeméti Körösi Birák és Polgárok hagyom és

parancsolom néktek , mihcit ez czímeres I.eveleniet veszi-

tek, mindjárt harmadnapra ide ti KecskenuHi Birák K(''t

szekér Árpát, 10 vágó marhát, és juhot Nro 20 és 1000

k(!nyeret hozzatok ; Ti Körösi Birák hasonlókf'pen 2 sze-

kér árpát, 10 vágó marhát, 20 juhot, és 1000 k(>iiyerct

liozzatok , mert ha ez tevk nem lesztek, hilessí'lek cl



147

ina(;ulok\al, lio^;} ogMU'liáiix rzer magaiii\al rajuiuk iiic-

i;M'k, ÓN nx mely (fjet ai Aioáioklul s/ü|>(a(uk , az in

keser lészen, és e^MieliaiiNulukal karúlian \oiia(lak, ha

ezen l ri (!/iineres l.e\eloiiie( és paraiicsolaluiiial nem

futaiig) álok , külomben sem cselekedvén, meri ez Kuk

száinu lialalm.is Császárunk Tálxtriiiak éles ki\ántalik. Költ

Sze^eii xar.ilian ItíhS. die 5. \ líri*. — L ( a ii j e ^ \ e z v e :

KrkezeU 7. \ bris Szegedrúl.

Ur}uiott 8C. lap.

248.
JtíS/í. Mi nr ' ' '-71 é» méUótdgoB vezérnek minden dol-

yaÜMtn Kó yonn . Tihdja liik , Jliutzán TUuijn , latéin

Kngedtliiubol.

Némedi 20 karó, ClI 15 karó, Monor 8 karó, Kür()S

Czet;léddel edjjMÍU 150 karó, Kecskéméi várossá 300 karó.

Szentkirály 6 karó, Szenllórincz 3 karó. Ti felül megírt

Falusi és Városi Birák, eskiill IVil-íárok, szófoyadallan

ebek, kutxák, Disznók, ez immár harmadik Levelem hoz-

zátok, mierl az hatalmas ClNn/heletlen Török cs;iszár Paran-

csolattvál csak hálaluk meyé vetitek, az reátok rendeli

Palánk karót m-m hozzátok. Azért hitetlen hamis ebek,

kutvák. Disznók ez Czimeres Parancsoló Levelemet látván,

ba^xom és Fejetekre Parancsolom, órát napot ne várjatok,

hanem hozton hozzátok. Több Leveleméi ne várjátok, mert

ha négyöt nap alatt nem hozzátok, Török Fri Mabumeti

liitemre mondom , 300 Lovast kiküldök , és a Dirakat be

hozatom, és 4— 5 embert behozatván karóban vonatom,

hamis hitellen ebek kulxak Disznók ezen Levelemet ló

halálában lionbi/z.iiok Faluról Falura, az Olaj Iteknck hírt

adgxatok budara niikur bozzatuk , ez Levelemet az utoUo

FaiubúI vissza hozzátuk. lbS5. die 5. X-bris. — Idem qui

supra. — L Iá n j egy ez v e ; krösri hoztak 10. \ bris

küldetik Sz. királiaknak Csorba Mihály állal.

Ugyanott 87. la|i.
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249.
1685. Az Gyözlietetlen Török Császár Budán lév Csillag

Vezérje, úgymint Ahdi Rámán Fö Parancsoló Tihája Mem-

het Tihája.

Ez Parancsolatunkat látván Kecskeméti, Körösi Bírák,

úgy vegyétek eszetekben , fejetekben , ebben fél óra mulat-

ság ne légyen, két bélig való éléssel, Kecskemét 30 sze-

keret. Krös 15 szekeret két hétig való éléssel, ökör-

szekér légyen
, jó ers szekerek légyenek két-két ökörrel.

Ti várasi Birák úgy visellyeiek gondot magatokra, harmad-

napra ha Pesten nem lesznek a szekerek. Tized magokval

az Birákat az váras végin keresztül karóban vonom , bizo-

nyossan elhidgyétek, hogy ez jöv Szeredán kapu nyitáskor

Pesten légyenek. Dátum Budae 19. X-bris 1685. — Után-

jegyezve : Szivos Mihály hozta die 20. X-bris bora 4-a

ante Aurorám.

Utóirat Ti várasi Birák, Kecskeméti szekereknek az

Tíze Lovas kocsi légyen , az húsza ökör szekér légyen

,

KrösrI is a/, öte Lovas Kocsi légyen, az Tíze ökör sze-

kér, azoknak a szekereknek egy héja ne légyen, mert jaj

lészen néktek. 19. X-bris 1865.

Ugyanott 88. lap.

250.
1684. Mi az Hatalmas és Méltóságos Budai Vezérnek

•minden dolgaiban f'ó gondvisel Tihája Bék Memhet Tihája

Bék Istennek engedelméhüll.

Kecskemét két száz Tyúk, három száz Tyukmony,

Krös száz húsz Tyúk , kétszáz Tyukmony , Czegléd húsz

Tyúk, száz húsz Tyukmony. Ti várassi Falussi Birák Eskütt

Polgárok, e czímeres parancsoló levelem vévén s látván,

hagyom és parancsolom Ti nektek, órát napol ne várjatok,

lianem e fellyúl megírt Tyúkokat Tyukmonyakal mindgyárt

hozzatok az új Vezér számára, mert ha harmad nap alatt
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i(( nem It-s/ick \rU\ iyoii ii:íj;\ kyrotukra lo^ leimi, ebben

;»/t'il in;isk('|t|M'ii ne csclckoilj^u'lek. Itlciii (|iii sii|ir;i. D.ilmii

liutiae lGb5. 2(j. Decriiibris.

Ugjanott 00. lap.

251.

1685. Ahdi Rluxmun hndai vezírbdsa tiltja a kecskeméti

és körösieket , ho<jt/ a keresztyének által már bevett szolnoki

vár erdítéséhez ludáWiUdetés terhe alatt palánk-karúkat vinni

ne merészeljenek.

Kn Bu(íai Vezir Ahily Rlianinn jiassa Isleircngedelméból.

(BélytgnyomcUú pecsét és török névjegy.)

Ezen czímeres pecsétes paraiicsolalomat lálváii Kecske-

méli, Krösi birák és Esküitek fejelekre életelekre' hagyom

és parancsolom úgy nyissátok ki a szemeteket, ba Szó-

nokba egy karói találtok vinni, érlésejnre lészen, a ti

szándékotokra négyszáz karói csináltattam, veletek tólelem

meg , és azon kivi'il Kecskeníét öt ezer Talárnak házal

istállót készítsetek, Kürös is ól ezer Talárnak házal istállót

készítselek, három vagy négy nap alatt oll lesznek, ebben

semn)i mulatság ne légyen , meri halálotok ^érkezik li] reá-

lok n\ihán}Osan. 2. Dec. 1685.

Magyar eredeti a vároa levéltárában. — 1685. Okt. 18-kán Meroy

tábornok bevette Szolnokot, s oda — mint a következ IQ. kötetben

eladatni fog — Kocsktuiét i^ís vidéke miudenueiuü éK-leui
,
pénz s er-

dítési szerek kiszolgúltat-isiira katonai ervel kényszeríttetett; annak

meggátlására küldetett e rendelet.

1686, Nyugta az adó hejizetéséröl.

Kecskéméi városa 15G ház.

Fenírl város 1097- (16S5) dik évi adóját egészen nieg-

lizelte. Erról adatott ezen jegy. .Mehmeil jancsár aga Budán.

Kectikemá v. tört. II. köt. 29
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Török szöveg eredeti a város levéltárában, hátlapon bélyegnyo-

matú pecséttel s emez egykorú magyar jegyzettel : „Anno 1685. Varga

István uram aclószedöbiróságában az Jancsár Agátúl való cédula Csá-

szár adajáról, minden adóra 887 oszpora."

253.

1685. Müszli budai defterdár ajánlólevele.

Te Kalocsai és Deák Pál ! Jelen sorainkat elmutató

Gazdának *) engedjétek meg, hogy a vacsi puszláróí

néhány szekér karót és vesszt hozhasson. A 1 á i r v a :

Müszli budai defterdár.

Török szöveg eredeti a kecskeméti reform, egyház levéltárában

,

hátlapon bélyegnyomatü pecséttel.

254.
1686. Mi a Gyzhetetlen Török Császárnak a Tengeren

innen minden féle Hadainak fizet mestere , és Nazur Békje

Müszli Effendi.

Ezen üri Levelemet látván Kecskeméti, Krössi Bi-

rák, hagyom és parancsolom, semmi mulatság nélkül az

elbbi szokástok szerént bejjjelek, a Császár vasát kivi-

gyélek , a szegei idején megcsináltassátok , ezt vakmer-

ségre el ne hallgassátok, mert búját láltyálok, és a Vezér

számára Tyúkot, Tyukmonyat küldgyetek, cl ne felejtkez-

zetek. Jan. 3. 1686.

Ivörlevclck jegyzökönyve 00. lap.

255.

108G. Mi az hatalmas Gyzhetetlen Török Császárnak az

2'en(jeren innen lém mindenféle hadainak Filzet mestere

,

') Ugyanezen magyar szóval \'aii törökben is Írva. I<\)rdltó jcg} zetc.
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Wirtír livkjt' , Mustli Kermit , Kecskemétiek és Klírütiek

md«» Ura,

K/iMi l'ri Czímeri's lovcIiMiiet hilváii várasi birák lia-

^Nom ('s iianiiicMildiii , a (>illag vczi'r mcgiiil viüsu for-

tliill , Kedden Ituda Vjraliaii j In-, scinini inulaUa^ ik'I-

kiil iiiiii^varl b«'j(ij]('li'k sn'\\ Ajáixlckokxal , es a/, új Pasái

i>tiM( a/, passasá^luil ki\ eléllek <\^\ értselek, ar. Csillag

Vi/trl nu'j'int Itudai Ve/érsé^gel Itiid.ira kfiidolle a Cijz-

lu'U'lli'ii Toruk Császár, m Isten reálok is tekinteti, és

ine^inentell a felére való tekiiilésti , Inneni semmi mu-

latság nelknl Lé ji'ijjelek Nag}sága egéssege látni, litidae

Jan. 5. I6h6.

l'íryauott

256.

16^6. Mi az haUdmas és méltóságos Budai Vezérnek

viiuden dolgaiban ¥o Gondvisel Tihája , Mtinhet Tihája

Bék , hten EngedehnéhUl.

Némedi, Ocsa , tllü , Moiior, Czegléd , Krös, Kecs-

kemét , Sz. király , Sz. irincz , Bd , ti l'elill meg irt Falusi

és Váráéi Hirák , ez Czimeres levelem látván , órát napot

ne várjatuk, a reátok rendelt porta pénzt meg liuz/átok

,

minden Adó után 500 oszporát, mikor hozzatok, az Olaj

bék kezében adg\átok , (^zédulál vévén róla. Idem qui

supra. Dátum íiud.ie 1696. 6. Január.

l'gA-anott l'l. lap.

257.

1686. En az hatalmas és GyHzhetetleu Torok Csdszdntak

€u Tengeren innen lév minden féle hadainak Fflzetö mestere,

ét kamords kincstartója, és Nazttr Bék, Kecskemétieknek

Kíirösieknek Földes l'ra Muszli Effendi.

29*
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Ezen Úri Czímeres Levelem látván Ti meg nevezeti

várasi birák , a két váras Szolnok várábiil a Generálok

kezébi az Tizenhat Török rabot kczességtekre hozzátok

bé Budára, én az két ezer Aranyat az Partékával edgjiitt

néktek szépen kezetekben adom , vigyétek Szolnok várá-

ban. Ezt el se hallgassátok , niingyárásl mennyetek Szol-

nokban azt az Tizenhat Arnot Török rabokat kezességre

hozzátok ki, én nállam van az két ezer Arany a Parté-

kával edgyütt, szépen kezelekben adom, ne íéllyelek csak

bízvást hozzátok bé. Datiím Budae 15. Jan 1686.

Ugyanott.

258.

1686. Mi az hatalmas Gyzhetetlen Fényes Császárnak

Tisza Duna közt lév Fö parancsolója , és hadainak Fö gond-

visel Ura, Szerdár Bassája Oszmán Passa.

Ti Kecskeméti Birák és Polgárok bagyom s parancso-

lom néktek közönségessen , hogy mihelyt ezen Czímeres

levelemet látván, mingyárt az hatalmas gyzbetetlen Fé-

nyes Császárnak sok számlálhalian tábora ide Szegeddé

érkezvén, mind a Csillag Vezér Urunk e Nagysága Szer-

dár Bassákkal , és az Magyar országi Fejedelem Gróíí

Tököli Imre Urunk e Nagyságával edgyütt. Azért ezen

Czímeres levelünket látván, mingyárást 300 bácsi kila árpát,

5000 kenyeret, 200 juhot, 100 vágó marhát, 200 szekér

szénát, 200 oka vajat, 5 öreg szekeret álgyú alá, úgy

hogy 24 ökrével légyen , 30 szekeret löv szerszám alá

,

az kiken kas légyen , hat-hat ökrével. Ezen Czímeres leve-

lemet pedig mihelt veszitek, mingyárt, sem órát, sem

napot ne várjatok , hanem ezen megíri parancsolatomat

mingyárt ide Szegeddé hozzátok , ha azt akarjátok hogy

magatokat lel ne raboltassunk , mert ha szóCogadallanok

lesztek, cihidgyétek, hogy minden nem kár és veszede-

lem reátok mégyen , és az melly tejet szoplatok az anya

loklúl is, az is kcsernn fog lenni minnyájatoknak. Köíl



Szeged várábiui ma S/erdJii Aimo huinini lüb6. M.ni
t|iii siipra.

V. S. [./ |(.'(li^ ha harmad napra í(l nem lészcii, soha

okul iH'iii adhailok róla, oiíMck |i(diy Császár kincsihül

inegadiíNák az árral.

Jvgyzet: ICzen hó öa nap kitétdo uclküli levél az 1C8C ik évi

Jamiiir 20— 23-ika között érkezettek között van »jrjeg:jezve , ugyanott

y-i— 93. lapou.

259.

10S6. Némedi, Kecskeméti Bíráknak, ts több Falusiak-

uak ezen levelem hamarsággal adassék.

\ín lUulai Olaj lirk , Nemesseknek parancsolója és

Ország' (lilája , Jiiszup Olaj Ik'k , Islennok C'n<'ed('lm«*hij|.

Nómedi, Ocsa, íllo, M(»nur, Czi-yiéd , horüs, Kecs-

kéméi, Szenl l.rinkz, Szent Király, Bd, Jen. Ti

röllyili megírl hirák az poila pénzt , órát napol ne várja-

luk
, hanem hozzálük , minden adó után öl száz oszporái.

Ezzel másképpen nem cselekedvén. Idem tjui supra. Dalum
liudae 1686. 13. January.

Ugyanott 93. la]).

260.
1686. Mi az Hatalmas Gyözlietetlen fényes Császártink

Tisza Duna közt lév Hadainak fö parancsolója és Gondvi-

selje Oszmán Passa,

Ti Kecskeméti, Kórössi Birák mi annak az oka, hogy
ily szólogadatlanok vadlok , hogy a minap kídilóltem vala

leveleniet hozzátok, hogy az Hatalmas Csillag Vezér Urunk

ü Nagysága számára való élé^l hoznátok, a mell\et csak

Cülelek mellül bocsátottatok el, holott volt hírelekkel, hogy

az liatalmas Csillag Vezér ürun^ e Nagysága itt Szege-

den levén. Aztrl im ismét njjonnan hagvom és panincso-
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lom, hogyha azt akarjátok, hogy egynehányatokat nyárslian

ne vonassam , kit lalám hallottatok most ilt Szeged táján

mennyi embert nyársban vontak, de azt el hidgyétek,

hogy nem annyit, hanem 6 vagy 9 annyit nyársban vo-

natok bennetek, ha a megírt, reálok rendelt parancsola-

limat végben nem viszitek, és ide nem szolgáltattyátok az

annyi számú élést, hidgyétek el azt nyilván, hogy rajta-

tok megyek, és mind az emberi veszedelmet, mind penig

a raboltatást rajtatok megteszem , holott akkor harmad

napra írattam vala , de azt ti csak haszontalannak véltétek

,

azért én reám bízta a Csillag Yezér Uram e Nagysága

mind ezeket. Azért Birák s Polgárok mindgyárt ide hoz-

zám jöjjetek, mind az éléssel edgyütt, ha romlástokat

nem akarjátok. Külömbet sem cselekedvén. Költ Szeged

várában 22. January 1686. Idem qui supra. — ütánje-

gyezve: Szegediek hozták 25. Január.

Ugyanott 94. 95. lap.

261.

1686. En Budai Olaj Bek Nemeseknek Parancsolója és

Országnak Bírája , Juszop Olaj Bég Istennek engedelmeböl.

Nemed, Haraszti, Olcsa, Üll, Monor, Czegléd , K-
rös, Kecskemét, Szentkirály, Szentlrincz. Ti fellyl meg-

írt falussi Birák a pénzt. Porta pénzt mindgyárt hozzálok,

órát napol ne várjatok , minden Adó után öt száz oszpo-

rát, mert ha két nap alatt itt nem lészen rosszul jártok.

Idem qui supra. Dátum Budae Anno 1686. 20. January.

Ugyanott 95. lap.

262.

1686. En az hatalmas Török Császárnak Budai Vég

Várában E'ó Vezérének Fö Gondviselje, és Parancsoló,

Memhet Tihája, Isten Engedelméhöl.
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KztMi LVi Czimercs Pöcséles erós puruiicsulalüniul Ijt-

ván , Ti várasi liir.ik esküitek IVjclck veszlésére püraiicüo-

loiii , a (ly/lielclloii ToKik (!^a^/á^mlk hada ii('|»('iii'k szá

mára küios 4000 kcnuTct, 10,000 köbül Aipát, lüO

vágót, 200 Juhot, 1000 oka vajat, 1000 uka uwníl,

250 ókidt. Krokcmrt tíO.onO kciixcn-l, 20.000 köhöl

Ar|i:il, 400 vagot, 400 Juhul , 2000 <»ka vajai, 2000 oka

mézet, 440 ökröt. Ti várasi Üirák igeit a hóihilásbúi más

IVN' fejet hajtottatok, úgy nyissátok lel a s/.eiiielekel , kél

három negyed nap alatt egy s/emi»illanlás múlva ké-szen

nem találkozik az Császár hadai számára való élés, maga-

toknak feje veszedelme lészen , u merre kellelik oda kell

az hadak után vinnetek , az árát is az élésnek szí'pen meg

adgvuk, ennek az Levélnek mássál ne várjátok, minde-

nekkel Készen lalállyunk benneteket. 1. Febr. 1666.

Ugyanott 96. lap.

263.

IGSb'. Én az Hatalmas Budai Vezérnek inindtn f'ö dol-

gában f'ó parancsolója Ahdi Raman Tiliaja Isten engedel-

méhöl.

Ezen l'ri Czímeres pecsétes parancsolatomal látván ti

Városi Birák eskúllek , az Hatalmas Vezér Urunk konyhá-

jára Keeskemét hetven szekér fát. Krös 50 szekér fát;

az elbbi 25 szekér lát meg nem hoztátok , most ezen

parancsolatomra ti Városi Birák az meg rendeli fái bé nem

hozzátok negyed napra , nagy büntetéssel titeket megbün-

tetlek, el ne hallgassátok, meri megbánnyálok. Datae Bu-

dáé 15. Febr.

Ugyanott 97. lap.

264.
1686. Az hatalmas Torok Császárnak minden fele hadai-

vak Fizet mestere, és komorás kincstartója , Kaznr Rékje

,
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úgymint megnevezett Muszli Effendi, Ke^shemétiehneh , Körö-

sieknek Földes Ura Isten Engedelméhöl.

Ezen Úri Czímeres Levelem lálván Kecskeméti, Kö-

rösi F Birák és esküitek, a hatalmas Budai Vezér hivat

Tiktekel F Birák harmad magatokval Fejetek vesztése

alatt , negyed napra itt ben legyetek , és a Németek ko-

csiokbúl te Körösi Biró Egy Kocsit hozz én nekem, el

ne mulassátok. 24. Febr. 1686.

Ugyanott.

265.

1686. Én az hatalmas Budai Vezérnek minden fö dol-

gában lév Fö parancsoló Ahdi Bháman Tihája Isten Enge-

delméhöl.

Ezen Úri Czímeres Parancsolatomat látván Kecskeméti

és Körösi Fö Birák, semmi mulatság nélkül, ha Fejetek

vesztését nem kívánnyátok , harmad magatokval Ti meg

nevezeti F Birák harmad napra bé jöjjetek , el ne hall-

gassátok, mert fejetek vesztésére jöttök. 24. Febr. 1686.

Ugyanott.

266.

1686. Mi az hatalmas és méltóságos Budai Vezérnek

minden dolgaiban Fö Gondviselje Tihája Bék Ahdi Basa

Isten Engedelméhöl,

Némedi 2 szekér; Üll 1 szekér; Körös Czeglédvef

edgyütl 25 szekér; Kecskemét 55 szekér. Ti Falusi várasi

Birák esküit l'olgárok ez ers Czímeres Parancsolatomat

látván, hagyom és i)arancsolom ti néktek, órát napol ne

várjatok, hanem az reálok rend(!lt Tábori szekeret niingyiirt

küldgyétek, minden szekérben hal-hat ökör légyen, jó ers
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kasos szekerek léj{\eiiek, Fnrú, Fejsze léjjUMi rajta, iniii-

(len szekér iiiellell hites szekeres ketlü üll}an légyen, lio^y

:íz Mii;ikiiak W\fk iie (ajjoii tiiiattok , e^y lioliiajii éléssel,

iii;isk('|t|u'ii luMii iseiekedxcii , mikor licjollok a/. Olaj íJék-

nek Ilin ad^'yalok. Idein i|iii supra. Dadiin lUidae 16BI.

13. Marly.

Ugyauott itM. lap.

267.

16S6. En Dmlai Olaj Btk Nemesektiek Parancbolója , «*

Országnak Bírája , Jxtszoff Olaj Btk Isten Enyedeliut'böL

Néniedi, filei, Krösi, (^ze^lédi, Kecskeméti Hirák

eskün l'olj,'árok, hamis liilelleii kemény nyakú eliek, immár

az hatalmas Budai Vezér Czimeres levele ment hozzátok,

liojíy a Táhori szekereket kíillön küldgyétek, órát napot ne

várjatok , de csak süketsé^'re vellélek. Azért ez pecsétes

Iri levelem milielyen veszitek, ebek kutyák min^Nárt kül-

^Ntick, hat-hat ökör leyyen pedig az szekerek eltt, kasos

itj^Neii az szekér, meilelle két-két hites szekeres légyen,

a Szekerén Fúrú Fejsze lég\en, egy holnapi éléssel, két-

három nap alatt itt legyetek, mert karóban száradtok meg,

másképpen azért nem cselekedvén. Idem qui snpra. DaL

íJudae 1666. 19. .Marty.

Ugyanott 08. lap.

268.

1680. Mi az hatalmas t's Gyzhetetlen Fényes Török Csá-

szárunk Tisza Duna között lév hadainak egy gondviselje

Oszmán Passa.

Ti nektek Kecskeméti Birák és Polgárok liagNom és

parancsolom , hogy ezen Budára szólló , hatalmas Csillag

Vezér írunk Leveleit az hatalmas liudai Vezérnek h'> hala-



458

Iában küldgyétek, azontúl az hozzátok küldött Czímeres

Levelet is vévén, és az Tííletek kivánt 100 szekeret két-

két emberével, magának való éléssel, és nyolcz ökörrel,

8 szekeret por és Glóbis alá, és 1600 Stamboldi kila

Árpái, és annyi számú Lisztet mingyárt Szombaton ide

hozzátok, BudárúI pedig az Leveleknek mását hozzátok,

és azt postámval edgyütt egy Embereteket küldgyétek alá

az Levelekvel
,

Ti is Körösi Birák, az nektek írt

Levelet is, kiben parancsollya hogy 50 szekeret, 4 por alá

való szekeret az biró három esküttel , és az éléssel egy

gazdát küldgyétek, és élést 800 stamboldi kila Árpát, és

annyi Lisztet Szombatra ide Ide Szegedre hozzátok , ha

mind ti és Kecskemétiek raegmaradástokat akarjátok, mert

bizonnyal ide jön Szegedre Csötörtökön , ím értitek Leve-

lébl, hogy Csanádon költ levele, különben nem cseleked-

vén. Költ Szeged várában 9. Április 1686. Idem qui supra.

— Kecskeméti Körösi Bíráknak és Polgároknak ez Levelem"

adassék hamarsággal. — ü t á n j e g y e z v e : Érkezett 12.

Április, hozta Szegedrl nagy Csötörtökön hat óra tájban

reggel Szabó Ferencz. — Ezen Ember Szabó Ferencz hozott

5 Török Levelet Budára szóllót, viszik Budára Deák Pál

és Magó Mihály uraink.

Ugyanott 99. lap.

269.

1686. En Gyzhetetlen Török Császárnak egy Fényes

Vezére avagy Szerdárja Amhet Passa.

Ti kutyák mingyárt hozzám két esküit embert külln

küldgyétek; annak ulánna 100 szek(Met két két Emberrel,

és magoknak élést, és 8 ökr szekerek légyenek por és

glóbis alá, és 1600 istámboli kila Árpát, annyi Lisztet az

nép számára. Dalnni in Csanád 1686. 7. Apr.

l'pryanntt 100. );i)..
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J6S6. Én a Gylizhetetlen lóriik Csdsstír és Budai Vesér-

iMJk minden fii dolgdlnin Irvíí GondvisclUje és parancsoló Abdi

Rhdman Tihdja Isten entjedelmtbol.

Ti iilcgiievexett KtTsketnt'li, Krösi, Czeglédi Bírák és

KsküUck, liapNoin és paraucsolom , se unit, se napul ne

\árj;i(i)k, M ll;ij*l;iiii A(i<»t , szokás Icjns Iturjas Telieiicket

iniixt^xárt be hajtsátok, és jók szelídek lé^>eiiek. Ti várassi

Hirák e/.eii iiarnuxtlatoinoii kixl lóMi i;eiu'lrl ne várja-

t<tk , ha lejetek lis/le>sc^il kixáimyálok , el uein hall^:it\án

A Fejs liorjas Teheneket harmad napra bé szolj;állassátok.

Ti C/.e^lédí sz^'tfo^adallan s ilitidulatlan éhek a s/.ukott Adu

Fejs Tt'heneket a kikin-k Ülitek, ha ez idei Fejs Tehe-

neket hé nem kiildilek, harmad napra ha hé nem kulditek,

a mi kuxet ma^atuknak tulajdunilsáluk. 4. Ma\ 1686.

271.

1680. Mi az Hatalmas és Méltóságos Budai Vezérnek

minden dolgaiban fii Gondvisel Tiftája Bék Abdi Aga
Isten engedetméböl.

kecskéméi 25 szekér; krös 15 szekér; Ti várassi

Bírák Esküit Polgárok Névén ez Czimeres Levelem, hayxuin

és parancsolum ti nektek, ez reáluk rendi-lt szekereket hal

napok alatt ide Budára kld^Nétek egy hulnapí éléssel, jó

kasus, ji) kerekes, két ewhcr mellette, fúró, fejsze, láncz

lég\en minden szekéren, ú^y ho^y hat napok alatt íll

lég\enek, mert kandián száradtuk me^; , ha ru^xatko/ás

lészen a duloghan, minden szekér eltt négy-négy ökör

légyen, másképpen ne is cseJekedgxetek. Idem qni supra.

hatum Budae Mibti. 29. Aprdis.

Ti krOssi Bírák mii Gondultok , hogx a Porta pénzt

lié nem ho7.zál(ik, urát napol ne várjatok. Isten úgy segél-

ixeu rosszul járt<i«.
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ütánjeg V ez ve : Király István Uram liozta Budáról

1. May.

Ugyanott 101. lap.

272.

1686. Adgyon Isten sok jókat Kecskeméti Bírák, és Kö-

rösi Birák esküttek.

Az Nagyságos Szerdár Basa nekem megparancsolta

,

hogy tinektek Levelemet bocsássam, és az e Nagysága

parancsolailyát tudtotokra adgyam , vévén azért ez pecsétes

levelemet, mind Kecskeméti KrÖsi Birák, hagyom és ers-

sen parancsolom , mihell ez levelem hozzátok érkezik

,

mindgyárt két eszes okos embereket Budára felküldgyetek,

az kik e Nagyságának bizonyos hírt tudnak hozni, miben

légyen az Német Tábornak állapottya, Szolnokban is mi-

csoda sorssal vadnak, és ide én hozzám Szabatkára min-

den késedelem és halogatás nélkül , éjjel nappal sietséggel

választ hozzatok; az szemetekel jól felnyissátok, mert bizo-

nyossan karóban kell megszáradnotok, hogy ha az hírmon-

dással az e Nagysága parancsolattya szerénl el nem jár-

tok, az mely posta ide Szabatkára jön, senkihez is ne

mennyen, hanem egyenessen magamhoz jöjjön, senkinek

addig semmit ne szóilyon; mind Budára s mind Szolnak-

ban mindgyári embereket küldgyetek , az mint fellyiíl meg
írtam , választ hozzatok sietséggel. Isten mindnyájunkal.

Dalum in Szabatka Anno 1686. Szegedi Ilaszán Alaj Bék

jó akarótok szolgál.

Ugyanott 105. lap.

273.

1686. Máj. 2'J. Niiuíjtd, az adó hcjizctéséröl.

Jclrn ir:i( oka ez: Budai kincstár alií tarló/*'), Pest

homok terülclíJn lékvö Kecskemét város lakosi, del'ter lillnl
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ine^lialározoK (<»rvi^uyes IÍEe(lv;ill»igulkal x ;iilójiiLa( (o\\6

Iü97-«lik félten is siokott inod stcriiil lii^ii) lu'lkul ttclio/-

\aii, a kiiirstáriia l»ós/ol^al(ülUtk. KrrI Laplák e/i'ii irulut.

1097. Ilt'(l/!st'b (i = IGSti. Maj. 29. WusiU efendi uev-

ji>g\e. A jól úriotl |{u«ÍJii.

TArCk RXÖVf(,'a cnilcti n \.ir..-« l< \< It.'tráttan . hálUpOB béljtfnjo-

utatü pt^At-ttcl a fturt i'>;vk<>rú iu:i;:>ar j(>:yx<-tt<'l : ,Abbo IftM. t8.

May. SjuIk'i Uállu^ l'nuii Uo Ittrubácibau az nuiutuA^l való cédula

Muuli NaaurtM-klül.*'

274.
ffu^n, TV. Mohammed $zultdn védlevele.

(
FöliU a tzuUáni névjegy).

Nagy szulláiiuk örükuse, liirueves fejeilelniek közi jeles-

kod ú , a peshideki talárhadakut vezérl Szeadel Giráj szül-

t;iii ! (naj;Ns;i«'a uruk le};\en|.

Jelen mayas csás/ari névjegy érkeztével azon határo-

zatom adatik tudtul, ho^y a tatárok a kecskeméti szegény

alall\al«»ktül se élelniis/frekel , se takarmányt ne zsarolja-

nak , se az ezek rizetere renilelt nemet jasszakdzsikat ne

háborgassák, sót kitelhet módon védjék s oltaUnazzák.

Jelen magas parancsunk a végett adatolt, melynek

érkeztéxel szorosan tartalmához képesl k(;ll eljárni, hogy

igy az említett város szegény lakosait a tatárok élelmi-

szerekéri s takarmányért ne zaklassák, az azok Heti rköd
német jasszakdzsikat ne háhorgas^ák , st ket minden

lehet módon >edelemlien s oitalondian részeltessék.

Jelen magas parancsom tartalmát magad mihez tartása

\eyill ij:y értsd s e magas jeg\nek hitelt adj. 1097. Sewál

iiaxa =z I6íj6. .\ug.— .Sepl. a jol rzött liudan. [''.)

TörSk tx«Tcg ervdetj a viros levéltáriban.

275.

1686, vége. JV. Muhamméd Mealtán vtíUvéU.



462

(Fölül a azultáni névjegy).

Jelen magas tiszteletre méltó szultáni jel, és tündökl,

világhódító császári névjegy alatt tudtul adatik , hogy kecs-

kémét városa lakosai a császári dívánhoz intézett fölter-

jesztésükben, hivatkozva arra, hogy k mint magas j)or-

támnak fejadó fizet alattvalói, kincstári tartozásaikat min-

denkor pontosan teljesítették , az engedelmesség s hódoltság

ösvényén kezdettl fogva megmaradtak , oly intézkedés

életbe léptelését kérik, mely ket családjukkal együtt az

elfogatástól , jószágukat s takarmányukat az elraboltalástól

,

a felettük rköd német jasszakdzsikat mindennem hábor-

gattalástól , a tatárok , dzsebedzsik s más halárrök ellen

biztosítsa s átalában bármely erszak , méltatlanság s jog-

talan követelés ellen mind a lakosokat, mind a várost

védelmezze.

Éhez képest jelen császári névjegyem alatt ezennel

meghagyom , hogy valameddig az említett jobbágyok eddigi

hííségökben s engedelmességökben megmaradnak, a fej-

adót szokás szerint kincstáramnál befizetik, — védelemben

részesüljenek; ket s családjukat se a talárok, se a ha-

tárrök elfogni, vagyonúkban, takarmányukban károsítani

s a feletlük rköd német jasszakdzsikat bántalmazni ne

mei-észeljék ; hanem inkább életem s dicsségem tartóssá-

gáért könyörögjenek. Errl így értesülvén, e magas jegy-

nek mindenki hitelt adjon. 1098. Szefer hava = 1686.

vége s 87. eleje. A jól rzött Belgrádon,

Török szöveg eredeti a város levéltárában.

276.

1686. Nov. 4. Útlevél.

(Fölül Szulejmán vezlr nagy pecsété).

Törvényes útlevél. A császári táborbúi Kecskemét felé

vezet úton lev Kádik , eszéki Eminek , falusi zahtik s

más hivatalnokok ! — Ezen császár dolgában küldött két
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f^Nt'iit iiiíimIcii ImImii i's róveu szahaJoii bocsssiítuk

,

azon kÍM'il se |m»iI\;i/u, se m;ls lirnlaknak lánlaiii ne cii-

;;«'(lj<'tt'k , lioj*) a liatánm s/aTtMicscseii úljussaiiak. 1097.

Dzilhitlzse 17. «= 1686. Nov. 4.

TöKik Mznvi'ifü ercditi a vároH levéltárában , HöUpon fOlül bélycif

•

nyomatú natrj'"'^'' p<"«'ít«^tt«l m liAtl:t|H)ii niu-t «'{,'_vkorii iuaj.'yar Jrt'vzit-

tfl: ,ljti Lvvfl, Mgy Vumuh, Tcki-rcNi Kovác« Jáuua buxta a Kényes

vcxértül onnan alól. 15. Novcmb. ICuC."

277.

16SG. Mi az luttalnids tg (ii/özhetftlen 'Ptirök CsdKzáruuk

Vtg Eger várának, Tisza és Duna között való Htlyeinek

és Hadainak Goiuiviaelö Ura és Parancsolója, Tekintetes

és Nagyságos Jiusztiin passa.

Ti megnevezeti Kecskeniéli várasi Birák (.'S Polgárok,

Fejelek éleíelek veszlést'ie parancsollyuk, se órái se napol

ne várjatok, inilielvt ez l'araiusoló l ri Czimeres LeNeliiiik

láüNaluk, ollaii inin^xátl, siel.séygel nieniK-l haiiiarelili lial

eskün gazdakval edgNÖll jöjjetek lel hozzánk lia Gyözlielel-

Itn (l>^;iszáruiiknak s/árn\a alatt lji''kess»!'^l»eii akartok nieg-

inaraiUii, szorgos dolgaink vadnak veletek; hat napra ilt

legyelek, ezl el ne liallgassálok , és stlkelségn' ne vegyé-

tek, meri ha elliallgaltyátok, ez úri Paraticsolatunklian el

nem jártok, nyilván elliidgyctek , veszedelem ktneli Fejete-

ket, xárastokat, és így az mely Tejel az Anyátok csocsé-

Ll szoptatok is, az is keserre fordul, ez dolgol pedig

500 Talhr Lirság alatt parancsollyuk, az szemeiekei igen-

igen lelnvissátok , hogy meg ne Lánnyátok, ez l ri (Izime-

res Levelimkel isméi vissra várjuk nuigalokval. Iratlatotl

vég Eger várában 19. 7 Itris 1686. I<iem íjui íupra. —
L l á n j e g V e z v e : Jászhereni posta hozta l>ie 23. 7 bris

eirca horam 3. pomeridianam.

U^anott 1 13. lap.
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278.

1686. Mi az Hatalmas Gyzhetetlen Török Császárunk

Eger várának, Tisza és Duna között való Helyeinek és

Hadainak Gondvisel Ura, és Parancsolója , Tekintetes és

Nagyságos Rusztim Passa.

Ti megnevezeti Kecskemét várossi Birák, és Polgárok,

fejetek életetek vesztése alatt parancsollyuk, se órát se

napot ne várjatok, mihelyt ez parancsoló Úri Czimeres leve-

lünket láttyátok , ottan mindgyárt sietséggel személyetek

szerént öt, avagy hat Eskütt Gazdákkal jöjjetek fel hoz-

zánk , bizonyos beszédünk lészen veletek némely dolgok-

rúl , és Budai három Csergyabiak vadnak itt, háromszáz

Jancsárokkal, azoknak számára búzát és árpát, s lisztet

hozzatok, ha Gyzhetetlen Császárunknak szárnya alatt bé-

kességben akartok megmaradni, hogy mi is ahhoz való

képpest Gyzhetetlen Császárunk, és Csillag Vezér Urunk,

és Hatalmoknak igaz hséges Jobbágyságlokat ludtokra

adgyuk , mi is mindenképpen jó akarattal és oltalommal

leszünk hozzátok, ezt el ne hallgassátok, és siketségre ne

vegyétek , mert ha úri parancsolatunkban el nem jártok

,

magatoknak és az város népének veszedelmének okok lesz-

tek, mi okai ne legyünk, azért szemeteket igen-igen fel-

nyissátok , hogy meg ne bánnyátok , ez úri Czimeres leve-

lünket ismét bevárjuk. íratott vég Eger várában Die 30.

7-tembris 1686. klem qui supra.

Ugyanott 114. lap.

279.

1686. Ln Vezér Tündökl Császárunk minden hadainak

gondviselje , Szerdár Amhet pasa magyar országba rendelt

hadakval.

Te hódnlatlan Kecskeméti Biró több VárosoKval és

Falukval, kik ott nálatok váraslokban laknak, kivel Budára
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larlozlalük atiózni, ay. Adói eu nékoin hozzátok, és pro-

(rclionalisi újuliban vi'^'>ek'k ón Tk'ni, ón nio.sl i(t \a}.'vok

Szegd aIaU , ós liuzzalok Kzer kila Arpál , ós kót s/áz

S/araliót, azt hozzátok Szegedre ha cunek utánna akartok

Tiiiiddklü (Isászárunknak JoltLágvai lenni ón \eletn ilt Sze-

ged alall vege/lieUek. DaUnn in (la.slris Othuniannieis ad

Szeged. Die 3. 8bris itíbB. Meni (|ui supra. — tlán-
jegyezve: Tólh (i\örgy Hiró l r elüli lakos viszi az (Jri-

gináll Egerbe. Die 8. H bris IGbtí.

UjfAtinott 116. lap.

280.

1680. En az Tlatalmas Trök Csúszánmk liudni Vezérjé

parancsolom.

Ti Kecskemóli, Krössi Birák ós Polgárok, az Haial-

mas Budai Vezórnek parancsolallyábúl |)arancsoloni li nek-

tek : Mi légyen az oka jól ludgyálok hogy kél holnapja

vagyon, miúlla ón Budai Vezér Fejórvárban vagyok, mégis

ón hozzám nem akarlok jöni. Kzen Czimeres I.eveleníben

hagyom ós parancsolom li nektek, ha az Hatalmas Török

Császárnak Jobbágyinak tarlyálok ti njagalokat , mibelyen

ezen Czimeres Levelem ti hozzátok érkezik, mindgyárásl

jöttön jöjjetek az Hatalmas Vezér eleiben. Ezen parancso-

latomat ti Birák siketsógre ne vegyétek, ha a Birák karó-

ban meg nem akarnak száradni, ezen parancsolatomat el

ne mulassátok , hanem igen hamarsággal eljöjjetek.

Ugjanott 116. lap.

281.

1686, Mi az hatalma* é* Gyzhetetlen Császárunk vég

E^er Várában , Tisza és Dutui között való helyeinek és ha-

dainak Fii gondviselje és parancsolója , az Xagyságot

vitézl Rusztim passa.

Kectkcméí v. törL II. küU 30
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Ti megnevezelt Kecskemét várassí bírák poFgárok

,

ennek eltte Úri Czímeres Parancsoló Levelünket leküklöt-

lük volt hozzátok, hogy hozzánk feljöjjetek, és lisztet és

zabot hozzatok ; nem hogy adtatok , st azzal magatokat

mentitek, hogy az Commendant megparancsolta volna,

hogy Eger Várában élést ne hozzatok , az nektek mentség

nem lészen, így lévén azért fejetek életetek vesztése alatt

parancsollyuk , hogy ha békességben való megmaradástokat

kivánnyálok, se órát se napot ne várjatok, milielt ez paran-

csoló Úri Czímeres Levelünket láttyátok — mingyárt siet-

séggel hova hamarébb jöjjetek hozzánk , és Lisztet Zabot

hozzatok, ezt el ne hallgassátok és siketségre ne vegyétek

^

mert ha elhaligatlyátok, ez Úri parancsolatunkban el nem

jártok, nyilván elhidgyétek Csillag Vezér Urunknak panaszt

leszünk , és magunk is elküldünk rátok 1000 lovas vitéze-

ket, kikkel egynehány Gazdákat felhozatván, keresztííl

nyársban vonaltyuk, vigyázzatok a fejetekre; Azért igen-

igen felnyissátok a szemeteket , hogy meg ne bánnyátok

,

ezen Czimeres Levelünket válasszal edgyütt feívárjuk. íratta-

tott vég Eger várában 13. X-bris 1686. Idem qui supra.

Ugyanott 123. lap.

282.

1686. Adgyon Isten minden jókat Jámborok Kecskeméti

és Körösi Bírák és Esküitek.

Hagyom és erössen parancsolom Én Hacsi Sziauz Aga,

Császár és Csillag Vezér akarattyábúi, hogy 20 napok el

múlván itt Lanilor Fejérváron legyetek, ötöd magával Kecs-

keméti IJiró , Körösi Biró te is hasonlóképpen ötöd ma-

gaddal, jöjjön ide az hagyott helyre. Annak okáért ha éle-

teteket fejeteket szeretitek meg cselekedgyétck , mert az

Talárnak egyik Darabja Tömös váron vagyon, az másik

Erdély felöl jön, azt ne mondgyálok jövendben, iíog.y

híretekké nem adluk.
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Dtánjcgyctve: Suna <«>ürgy hozta Die 27. \ brii

I6S6.

rcyanott 123 lap..

16S6. Én T^mS$ ráráhnn lakozó Fö ívc / J'usiki, nz h-i-

t<dm<u Quiszdnuik l^üceztre küldöm ez J^velcmtt Kf*k' m/ti

JUrHok kezében,

KceskíMni'ti Hiro ez Levelünket látván, úg)niinl ;iz

liatalntüs vezér Tümüs váráhüu lévn, h.i az hatalmas

(.sásjuiruak jobhájju vadtok, és fejet hajtotok noljjárokval

edyvütt, inind-ívárt jüj el az hatalmas Vezérhez Tümos
várában, mert ha el nem jsz, azután búját látu<l. Ez
Levelünket Krösre küKlvéu, .\z Körösi Hiró is eljjjöo

az Keeskeméliekvel , Kecskemétiekkel eljöjjön mennél ha-

uurébb.

Ezeu kelet nélküli levél az 1686. és 1687. évek között van btje-

gyezve, ogyxaott 123. lap.

284.

1687, Eh iiz IJatalmaá Ctdttánuik Budai vezévje parat¥-

csoloiiu

Ti Kecskeméti, Körössi Birák és Polgárok hamis hitel-

len Kutvák, két embereteket kúldetlölek ide, hogy a

Csillag Vezérlill parancsolatotok vagyon, hogy a Csiszár

adö\al nem tartoztok, én a Császár adót ti líiletek nem
kérem, mert a meg vagyon; Hanem a mivel en nekem
tartoztok szénával fával, ha hatod oap alatt meg nem
hozzátok a fát és a szénát, és ezen ki\l a mixel tar-

toztok, úgy el hidgxétek, hogy ezt a kél embereteket

karóban vonatom. .\zou kívül most a Duna megfagyott,

30*
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én felletek is másképpen gondolkozom és gondolokaí

viselem. Azért ezen parancsolatomat ti Bírák sikelségre

ne vegyétek, hanem hat nap alatt mind a fával szénával, és

azon kivi a mivel tartoztatok, itt legyetek Fejérvárban, ha

azt akarjátok hogy ezt a két emberteket karóban ne vonas-

sam, és titeket is a vitézekkel fel ne rabollassalak.

Ezeii kelet nélküli levél után következik a két

letartóztatott szerencsétlen küldöttnek levele:

Adgyon Isten minden jót Kecskeméti és Krössi Birák.

Minket felküldettek Fejérvárban, mihelyen a Vezér eleiben

mentünk szólni sem hagyott, hanem mindgyárt a Kalodá-

ban Békóban veretett, a mely fell szomorún írhatunk,

mert éhei hideggel itt meghalunk , a melyrl ki sem szán.

Hanem kérünk az Hatalmas Istenért, hogy mennél hama-

rébb jöjjetek föl , míg életben vagyunk , költséget is hoz-

zatok, mert mi nekünk semmi nincsen. Az kívánságot az

Basa levelébl meg értitek. Hanem mindenek felelt visely-

Ivelök gondot reánk , mert Istentl meg válva nincsen

gyámolunk. a vezér azt parancsollya, ha hat vagy

7 nap alatt itt nem lesztek, minket karóban vonat, a

Császár adót nem kéri , hanem szénát , fát , és a mivel

tartoztok; hanem magatokra úgy vigyázzatok, hogy az jöven-

dbeli dolognak végét jól meg kell érteni , st édes Bá-

tyám Uram Király István az Istenért én kérleli , hogy a

Jámborok között forgassa állapotunkat, mert nékünk az itt

való nyomorúság rniatt meg kell halnunk, mert mind éjjé?

nappal békóstúl az hidegen kalodában tartanak, sem pén-

zünk sem kenyerünk magatok is tudhat lyátok. Költ Fejér-

várban 1687. Kegyelmetek szegény Rab Attyaíia Király

János és Balai János. — P. S Az egy költséget adták meg
a Bcsnyei Pusztára, el vonták az Horvátok. A szénát,

Paszlormál valamint lehet, mézet, vajat, sajtot, Kalácsot Iioz-

ton hozza a két város. Én Király János kérlek édes Birámy

hogy a liamnak két negyed Búzát adasson kegyelmed.

Ugyanott 125. 126. lap.
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jHtroncsoionu

Ti Ki'i'skciucti , Kúrösi Itirúk os pul^ünik, liaguuii rs

orósscn |iarjm's(>U»m ti lu'ktfk , fzcii (iziim'res Levelemet

látván jddesl jjjeick ide Kejervárrj , lia az liatulmaii (Csá-

szár ju(ili.i^\iiKik tar(y;i(ok iii;i^ntukal , lie jöjjetek « meri

ha ezeit iiaraiicsolaloinat ine^velilek, kél eiiilierelek vn^vü^

itten rabs;ígtian , azun kél enihereleket karóban vonalom

,

és Ti is i}»en nayy kar.it \all\ütok, lia eitn paruncsulato-

iiiat el ntuialtxálok.

Ulánjegyezve: Krk(«elt clie 2h. Január. 1697.

Ugj'Uiott V£6. lap.

286.
*

1687: Mi az Hatalmas Császániuk Vég Egfr Várának,

Tisza és Lhiiui között való Htlt/einek és Hadainak Gumlvistlö

Vra es Parancsolója, a l^ekiutetts és Nagyságos liusztim

Itassa.

Ti megnevezeti Kec^keníél városi Birák és Polgárok

,

fejelek t-ieteiek veszlése alatt parancsollyuk , se órát se

napot ne várjatok , mihelyt ez parancsoló l'ri Levelünkéi

látl\álok, osztán minilg}árl sietséggel ho\a hanianlih fel-

jöjjetek Eger Várában , ha (iyúzhetellen (Isászárunknak

igaz fhajló Jobbágxi akartok lenni, és a Jakab szállási

és a Borbás szállási l'usztáktúl , mivel ailóssak vadtok vele,

a pén/t tel hozzatok; mivel azon Pusztáknak az L'ra mosl

mellettünk vagyon ; ezt el ne hallgassátok és sikelségre

ne vegvétek, mert ha el hallgatt\átok , elhidgxélek, Csil-

lag Vezi-r Urunknak panaszt teszünk , és így mely az

An>átok CsöcsébI tejet szoptatok, az is kesenire fordul,

ez dolgot penig 5U0 lalU'r birság alatt parjncsollNuk , a

'izenieteket igen igen ri'ln\is.<'átok , hogy meg ne bánn\á-
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lok, ez Úri Czímeres Levelünket ismét fel várjuk. Iralolá

Vég Eger Várában Die 20. Februarii 1687. Idem qui supra.

Ugyanott 127. lap.

287.

1687. Igazolvány az adó lefizetésérl,

A kecskeméti biráknak üdvözlet után következ csá-

szári izenet adatik hírül : Ide jött embereitek nekünk

150 oroszlányos tallért hozván, átadták. Mi is

tudjuk , ti is tudjátok. — E jegy elmutatói , kecskeméti

jobbágyok, hozzánk jöttek s most Kecskemétre visszatér-

nek s ezért ket senki föl ne tartóztassa s ne bántsa.

(Hely s id nélkül) Oldalvást keresztül írva: Körösi

jobbágyok is velk együtt hozták s átadták.

Török szöveg eredeti a város levéltárában, ellapon bélyeg nyo-

matú pecséttel.

288.

1688. Én Gyula Várában Gondvisel
,
parancsoló Nagy-

ságos Ali Passa.

Kecskeméti Birák, Városiak, hatalmas Szerdár e Nagy-

ságátúl ujjobban parancsolat jött , Szolnok , Szeged , és

Dunán innen lév Várasiak Falusiaknak Úri Levelem küld-

gyem , ide hozzám bejöjjenek, azért parancsolom, ez Üri

Levelem látván, órát napot ne várjatok, mindgyárt bizo-

nyos embereiteket hozzám küldgyéieN , Krössi líirák is

cl ne haligussáfok , ez után ne mondgyáíok , Fri í.évelem

nem küldöllem, mit találtok magatoknak Inlajdonítcsátok ,

mi esik rajtatok én bnös ne legyek. K<)ll (lyulán 21,

Mártii 1688.

A/, 1077— 1()Í»0. óvíiliröli jctryzükiiyv .'Ul-diU I.ipjáii.
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J688. Hataltna* OylishftftUu ('»<ÍM:tíruuk Gyula Vég rd-

rdiutk gondvUtlüje , hozzd Uirtozandó Tartomdnnak jxiraiicMo-

lója , Ali Pastd.

Kecskomoli, körösi K Hirák , 31 v\ inúlt napoktian

Itizonyos postáituk jotick \:ila ide li(t//;iin (jxóztietelk'ii

<!s;isz;iriiiik >;ir:ili<i/. ; luhiiik íal , .s/aralio( kulilciii iil'iii kiil-

(icU-k , iRMii tihloin mi a/, uka iitog xuuálok inasatokat,

ki taiiácsühúl v(»iUdluk meg inagatukat.

MiiTl liajiNoin és paranrsolom , oz l'ri Czimcres lev<»-

ItMii lalxáii, Ki'fskomt'ti , Körösi, (^zojilédi Birák osküitcK

minj»\;irt ide hozzám bizouNos cinbt'reilokL'l kiiMgsclek,

alá emhoreiteket külilgyétek, alioz ne Lízznlok, nicrl Gyuz-

Ijeloilcn r.süs/árunk Dunán Tiszán innen lévó Tarlomán\t

(Ml reám Lizla, mint az elöli íilam Iri Levelemben, mert

lia el itall^atlyáiok, Embereiteket ide bé hozzám nem kül-

dilek, el hidgyétek , l'ri bitemre is mtmdom, nem sokáig

iieg búsultok, Cilo cito, nékem választ mi akaratotok,

irivel az hadak fel alá járnak, ide semmi hírt nem kül-

dtök , minden bizonyos hírt várok Túlélek , keser lészeo

nt^lek, ha Isten adgya, az nyakasság. Daium Gyulae 31.

Ma' I6SS. Idem qni sujira.

Ugyanott 3Sö. laft.

290.

168b Május 20. Xi/ugta uz adó bérfizetésérl

.

Jelen írat oka ez:

A buíi kincstár alá lario/o Kecskemét hiko>ji i«>i\<j

1099 dik éxi adójukat a császári tábor kincstár;<lioz hoz\án,

hiány oélkü. belizetlek. Miulán abból semmi el uem ma-

radt, nehogx ezt valaki túluk ismét kO\elelj<' s rrte ket
iiábiirgas^a, eien iratot adtuk kezökk*. Knnek erlelmcbez
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kell magát mindenkinek tartani. 1099. Redzseb 19. r=.

1688. Május 20. Ali névjegye.

Török szöveg eredeti a város levéltárában, hátlapon bélyegnyo-

matú pecsétteL

291.

1688. Május 11—21. III. Szulejmán szultán védlevele.

(Fölül a szultáni névjegy).

Has&Tilók s egyidejííek büszkeségei! végbeli oszmán sere-

gek agái! latárhadak bégjei s mirzái ! (halalmuk növekedjék).

Keresztyén fejedelmek közt jelesked , fels Magyaror-

szági király Tököli ímre ! (dolgai végzdjenek szerencsésen).

Jelen császári magas névjegy érkeztével ludíúl adaük,

hogy a budai kincstár alá tartozó falvak közül Kecskemét

város lakosi, kik ezereket boldogító szerencsés udvarom

iránt mindenkor engedelmességet, hódolatot s hívséget tanú-

sítottak ,
— a végbeJi portyázok , némely tatár hadak s a

fels Magyarországi király Tököli Imre részérl szolgálat-

tételedre kényszeríttetnek, fogdostatnak s raboltatnak. Hivaí-

kozva e miatt ezek h és engedelmes voltukra, tlem ezen

zaklatásokat megszntet rendeletet kérnek.

Ezért jelen parancsom megérkeztével, az eljárás ennek

értelmében történjék; s ti végbeli oszmán seregek a^^ái,

tatárhadak bégjei, portyázok s fels Magyarországi lirály

Tököli Imre! — a budai kincstár alá tartozó falvak lözli

Kecskemét lakosit, kik ezereket boldogító szerencsés udva-

rom iránt mindenkor engedelmességet, hódolatot s lívséget

tanúsítottak, — úgy a végbeli portyázok, mint m:fe hadak

s a fels Magyarországi király részérli kényszerszolgálatok,

fogdosások s rablások ellen védjétek s engedelmes voltukért

mindenncmn háborgatásolaúl oltalmazzátok , s általában

jelen magas parancsom értelmében járjatok a. Ezt így

értsélfík s e magas jegynek hitelt adjatok. 1099. Redzseb

10 — 20. =: 1G88. Május 11 — 21. A jól rzött Belgrádon.

Török szöveg eredeti a város Icvéltilrában.
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IGfifi. Sfpt. 19. Ahdi Aga hitlevele.

Ezen iral oka e/.

:

Kocskoiiii't és Kórós lakosai engem rogságonibúl ki\ át-

tollak s ez állal az ó kánun érlcltncbeii lizeUii szokolt

adojtikal nieglizollék. Midn megs/ahadiíllam

a kt'cskonu'lii'k s körösiek eliliem jüvtii Kecskéméire vil-

ick. Oda jllek a kecskeméli s körösi birák is, és elismer-

lek , liojiv ut'kik seinmivrl sem larto/.orii , Én >iszont el-

ismerem, lioy} ezen 1099 dik é\i ad<tjukböl epy os/pora

vagy íillér se maradt el : arröl ezen iiNuglál adlam. 1099.

= 16S8. Abdi aga kelbuda.

Töríik siövogü cn>dtti a város levólLirában, hitl.tpon kOvftkexd

egykorú inapjar jotj) zettel : „Abdi Aga , ki ennekelotte liudai Máso-

dik Itasa volt , annak hitlerele , hogy a Török , és a két vánu úgymint

Kecskemét és Körös között való controversiák , és a nem igaz útra való

praeteusiójok exting\ált;issanak , úgy hogy se a Törk az varason

továb semmit ne praeteudálhasson ; se a váras is a mit a Török extra-

ordinarie el vett , ne kereshesse , hanem mind a "i részhil való kerese-

tek csak múllyanak el. Kecskeméten szabadulásának napján adta.

19. 7-bris 1G8«."

293.

16SS. Sept. 19. Ahdi Aga hitlevele.

Jelen iral oka ez

:

Kecskéméi városa föbirájának testvére íiede Mibály fog-

ságban van. Kn ezeiiiiej fogadom, liogy niiliil\l engem a

nagy Allab lörök lernlelre jullal, az endilell Ik-de Mibál\l

liaza fogom küldeni s ezt Írásban is adom. Hogy tehát a

lell bogy az endilell Hede .Mibály t, ki miallam esett fog-

ságba, baza bocsátom, bizonyoí;ak legyenek, ezen nyugtái

a<llam nekik. 1099. Dzilkide 23. = 16SS. Sept. 19. .\btli

aga kelbuda.

TörCk szöveg erwleti a vároü levéltárában, hátlapon eme* egy-

korú magyar jegyzettel : „Abdi Aga hitlevele Bedé Mihály Iram meg
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szabadltásárúl ; kiben Mahometi Török bitire fogadgya hogy meg-

szabadittya. Adta Kecskeméten 19. septembris 1688. szabadulásának

idején."

294.
1689. Én az hatalmas és Gyzhetetlen Tündökl Császá-

runk Vég Gyula Várának mostani Fö Békje Memhet Bék.

Ti Krössi Kecskeméti Birák és Polgárok, hagyom és

parancsolom li nektek , hogy raihelyen ez úri pecsétes Le-

velemet látlyátok , menten jöttön jöjjetek hé hozzám Gyu-

lára, mivel mostan hatalmas Császárunk Várához sehova

sem hódoltok , hanem ha Hatalmas Császárunknak igaz

Jobbágyi vadtok , bejöjjetek és hódollyatok , ha hasznotokra

nem lészen , károtokra nem lészen ha bejöttök hozzám

,

ha penig ezen parancsolatomat siketségre veszitek, bé nem

jöttök hozzám , senkire ne vessetek. Ezek után Isten vele-

tek, írtam Gyula várában ma Hétfn Anno 1689.

Ez után közvetlenül van hejegyezve a következ

levél: Köszönetem után. Ma idején Reggel hozták hnn'il

énnekem, hogy az Gyulai Törököt valaki felülteté volt,

tegnap estve mind ki jött, és Csongrád felé ment, hanem

Kegyelmetek vigyázásban légyen, mert az ember nem tud-

gya, mi szándékja légyen. Az is van azonban híremmel,

hogy ugyan Gyuláról oly ember jött ki levelekkel , a ki a

Kegyelmetek helyére vinné a leveleket, az adónak bé vite-

lére, arra is igen-igen vigyázzon Kegyelmetek hogy kéz-

ben keríiilyön, én is vigyázok itt hasonlóképpen. Ha penig

Kegyelmetek azt kézben kerítheti, a dolgot a Budai Urak-

kal és én velem communicállya Kegyelmetek. 12. Februarii

1689. Szolnok Vég Várának igaz Commendánsa Pruggeman.

Mindkett ugyanott 336. lap.

295.
1GH0. Köszönetünk után adgyon Isten minden jót Ke-

gyelmeteknek.
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Kzi'n óráljan rrkezcll ar (lyulai Hiknek ke^elincU'k

lu'k szólló Levi'lei, az mcllyckel legelsben is hozzánk Í4Íe

iio/lak; az iiiol) l.cvcIckiKMi azt írja, Iio^n már liarinndik

It'vticl kuliloU Ki'jivt'imrtt'krt', mr^ is scniiiiiticii iicin

akarjfl szavát ragadni, t'.s inii K(>^>eliiietekel , hogy a mi

rsik lajla, másnak ne InJajddnilsa , hanem macának; az

luhlti közöli azl is Írja, hojjy Thökidit, mc^ az Tatár (^há-

mot három száz ezred ma<i;ával oda várja macához az más

liolnaplian, azok el érkezvén fogja tudni recommeudálni

Kejiu'lmetekel elüttök; <le annak nem k»|| hitelt adni, meri

ninrs aiui\i lelkek, lio^y ók most ide jöhessenek az najiy

NJ/ck miatt, inkáhh hiszem mennek Erdély, Várad felé,

ha van \alanii henne, — az Leveleket pedig llaisler IVarn-

lióz postán elkiildulirik , e Nagysága mii fog Parancsolni

r»|ú|nk , Kegyelmeleknek tudtára adni el nem mulatlyuk.

Knnek utáiina is ha mi oly híreink lesznek, tudösíllNuk

Keg\ elmeteket. S/olnok 22. Marty 16S9. Kegyelmetek \ó

akarói Hruggeman mp. ('.onnnendant Szoluokiensis. Szolnoki

Vice kapitány Berthóty István inp.

Tgyanott 342. lap.

296.

1003. Szultáni rendtltt , meUyel a kecsktmt:ti s inas iiteg-

nevezett helyek lakosi további adózásra köteleztetnek. (Hitele-

sftett másolat).

Nagylelk límirek példán\a, kiti'iuó országnagyok osz-

lopa, hatalmas, nagyraheesillt , a magas isten h kegyében

ékszesiili g\nlji szamlzsákbég ! (dicssége s hatalma növe-

redjek ).

Biiák s Ítélk |téldán\a, jelességnek s ékesszólásr.ak

lián)ája, mevlana
,

guilai Kádi! (jelessége növeketljek).

Ilasoidok s eg>idbeliek büszkeségei, a gxulaí szand-

zsák álajbégjei s loxassági agák! (hatalmuk növekedjek).

¥. császári magas jegy érkeztével indlúl adatik, hogy

a gyulai s/.an<lzsáklioz tartozó Túr. Ván\a. Keeskefnet.
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Krös éi Cegléd városok lakosai a régll fogva fizelni

szokott adót néhány év óla nem fizetik. Minthogy ezt

fizetni tartoznak , ezennel parancsolom , hogy ez évben a

földeik szerint kivetett adó és harács fejében , a gyulai

vár számára tehetségkhez képest elégséges gabonát sze-

rezzenek össze s azt hova hamarább oda szállítsák s átad-

ják. Ha ezek szerint a fent írttak, mint ennekeltte, szol-

gálni fognak s a régtl fogva fizetni szokott adó és harács

fejében a nevezett vár katonasága számára ez évben a

gabonái megküldik : akkor saját személyük s családjuk nyu-

galma biztosíllalik s vagyonuk birtoklásában háborgattatni

nem fognak. Ezt azonban mindnyájuknak úgy adjátok érté-

sükre , hogy azon cselben , ha a megparancsolt gabonát

ama várba szállítani vonakodnának, azért mivel iszlám népét

nem követték s magas parancsomat nem teljesítették , ezen

biztosítás visszavonatik , s azon részeken táborozó gyzel-

mes seregemnek meg lesz parancsolva, hogy ket fog-

lyokká tegyék s vagyonukat elpusztítsák. így mindazokat,

kik magas rendeletem iránt talán engedetlenek lennének

,

császári táboromhoz azonnal fölterjesszélek, hogy ezekre

nézve magas parancsom — az érdemlett jutalmak kiszol-

gáltatása végett — elküldethessék.

E végre adatolt ki jelen magas rendeletem , melynek

érkeztével, foglalatja szerint kell eljárni. Ha ugyanis az

említett város lakosi, mini ezeltt, szolgálni fognak s a

régtl fogva fizetett adó és harács fejében a nevezett vár

katonasága számára ez évben a gabonái megküldik: akkor

saját személyük s családjuk nyugalma biztosíllalik s vagyo-

nuk birlokhísában háborgattatni nem fognak. Ezt azonban

mindnyájuknak úgy adjátok értésükre, hogy azon cselben,

ha a megparancsolt gabonát ama várba szállítani vonakodná-

nak , azért mivel iszlám népét nem követlék s magas

parancsomat nem teljesítették, ezen biztosítás visszavona-

tik, s azon ré'szeken táborozó gyzelmes seregenmek meg

lesz parancsolva, hogy ket foglyokká tegyék s vagyonu-

kat el|)usztítsák. így mindazokat , valakik magas rendv'le-

t.cm iránt engedetlenek lennének , császári táborondioz
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azonnal fúlliTJessítUek » hogy ozeLre nt'zvc maga;* paran-

rsom — az érdriiilflt jutalmak kiszol^.íllalása \éj;ell —
t'lkiil(l('(li«>>st'k

f a mikor a/.Uii) antiak larlalmálio/ képest

intf/kcdjt'lek. E/.l i^\ t'rlsi'lek s a magas jrgMjek liilcll

adjalok. A Itelgrádi laborban.

Oldali kíTcsziho írva: Az ert'deli szultáni pól-

dáim\al nu'gcgu'z. Alimod bon Ali a jól rzött G}uIj

N árosában Kádi. (bélyeg nyomatú pecsét).

A fortUtó jegj-zete : Ujfj'an o rondt-Ietnek a nagykrOsi török Icrelek

közt l» van i^gy in:\sol.ita, mclyi't Koiiiczky furditása szerint a többi

közt XXX. szám .ilaít k«zfil Szildíryi SAndor úr (liatinlik tudósitáa a

na;.'3koríisi h. h. cv. fófíyinnrisiuinn'd 185",-(iik taui'vbcn). A uiajíj-ar

bfl}-n«-vok hibáa olva.sá.sának belyreállitá.sa az itt csunkitáü nélkül kö-

tit azövegbl látható. — Rupiczky 1101-dik évi Muharrvm havával

cgj'ozölog 1689. Novfmb. 4— 14-rt* teszi Íratásának idejét, holutt az

1002. Muharrcme 20—30. a Így 1593. October IG— 2G. közt kelt.

A közl jegjTtete : Ezen szultáiu rendelet kelte semmi esetben sem

tétethetik 1002. ~ 1593. évre; mert akkor Kecskemét Uudához, és nem

a gyulai szandzsákhoz tartozott; 1C89, vagy 1690-ik évben pedig, mi-

dn már Szolnok, Buda, Eger, Széke8fehér>ár , mind elesett, Gyulához

szándékoltatott Kecskemét adózása csatoltatni. — Ezen okmány keltét

a fordító t. t. Sziládi Áron úr elébb 1102. Muharrem havára ~ l(jyo.

Octoberre tette ; késbb átnézvén a már s^tó alatti oklevéltáramat

1002. Muharrem 20—30— 1593. October 16—26-ra igazitotta: én úgy

hagytam , de reá ezen jegyzetet tenni nem mulaszthattam , és pedig

azért sem: mivel föntebb 340. la|>on a Cl-ik ízámhoz már figyelmezte-

tést írtam ezen oklevélnek az évszám szerinti sorozatból kimaradása

ft-ánt. U. J.

297.

1690. Fentebbi Ferindtit a tatár tábor agái Túrról meg-

küldik.

Mi az Hatalmas Galga Szultánnak Fo Agái Ali .Mirze

és Dervics Mirzc.

Tintklek Hjlasi , Kecskeméti, Körösi, Czeglédi, Béré-

n-i Birák Kskiilit'k, ezen levelünkéi lalálánk meg bennete-

ket , mivel mi Túr Várasára rzeni elérkeztünk , ime meg

értilek az Hatalmas C>illag Vezér minem FernKÍnt küldoll
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tinektek, és mit parancsol, azért mi is ezen levelünkben

intünk benneteket; hogy ha magatoknak, feleségeiteknek

és Gyermekeiteknek megmaradását kivánnyátok, mindgyárt

az Hatalmas Szultán eleiben jötest-jöjjetek ; úgy hogy har-

madnap alatt itt Túron legyelek, minket megkeressetek,

az Szultánnak és minékünk is ajándékot hozzatok, és mi

titeket az Hatalmas Szultán eleiben juttatunk, möllyet ha

elmulattok az Fermányban megírt büntetést el nem kerü-

litek, az adótokat pedig az mivel tartoztok eddig bé nem

szolgáltattátok, az hova az Fényes Vezér parancsollya Gyu-

lára beszolgáltassátok, ha meg akartok bódulni jó, ha pedig

nem , ezen Fényes Vezér Fermánnyát vissza küldgyétek.

Isten veletek. írattuk 11. 9-vember. A. 1690. P. S. Az

Fényes Vezér Fermánnya, mölynek Párját mi elküldöttük,

az Gyulai Beknél vagyon s ott kezetekben adgyák.

Egykorú magyar másolat a város levéltárában. — Eredetié Budára

küldetett; de a gondos jegyz másolatban megtartotta.

298.

Ellennyugta,— Évszám nélkül.

Kecskemét város lakosinak 60 szekér fa ára kifizette-

tett. Ali szpáhi, (hely s évszám nélkül).

Török eredeti a város levéltárában , hátlapon bélyegnyomattal.

299.

Hivatalos levél. — Évszám nélkül.

Tiszlclclremélló hivatalnok karloviczi fadószed Him-

met basa!

Üdvözlelem után tudtul adalik, hogy

Mivel az elhunyt Iszmail hasa defteré nem felelt meg

egészen a várakozásnak s e miatt a szegcdi vár rségének



479

zsoMjj iiriiii réiizbeii feleili'sbe monl k i'linarndl : ezentúl

('/(-kiicit ;i n:i|»ir>\e/('(wk (rú/iiJineiUi) állal kiadatni szokutt

iiKiMilül lo^ r\(iikint k* /ticMilcliii , l)<)g> a/t a rriado^zeil*)-

nek (eniin) bemiilat>án, illelúségOkel hiány nélkül nieg-

k:i|)j;ik. — Te is tudiialod , lio^y a múlt é\ljen nem li/et-

Mii ki egeszén a szegedi l()vas^ág /Nuldját , a Itátralcknd

kdtelezvcnU adtai, mel\el számadásúd ideji-n a naplúvezet^i

elí'ogadutt. Must azunlian a hátralék ku\etelle(ik ; a szegedi

agatol ugNanis levél érkezett, meixhen a luxasság elmaradt

zsuldjat sürgetik, lümek ÍDlNtau írluk s kiildolliik mi is

jelen levelünket, hogy ennek érkeztével illetményük hálra-

levú részét hian) mlkul kiszolgáltasd, nehogv e tárgsUan

ismét |)ana^/ra adj okot. különben udv ! Musztafa budai

jancsár kethuda. (Hely és évszám nélkül).

TörSk szöveg eredeti a város levéltárában.

3U0.

£Iyy magán levél.— Évszám ntlkül.

Nemes bölükbasi ') icshérem ! Üdvüzlel után tudtul

adom, hogy Szentös nev faluba elmentem, a jobbágvo-

kat hívtam; — egy se szolt egy szút is. Ezeket tudatva,

kérdez barátinkat üdvüzóljük. llalil csobnliir basi. (Hely

s kelet nélkül).

Török eredeti a város levéltárában , hátlapon pecsétbélyeggel.

:}0l.

1691. Ápr. 21. Védlevél.

Nemes i Kádi! (jele&sége DÖvekedjék). A mi

tudtul adatik ez:

') szpáhi saáUMlo*.
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Kecskemét városa lakosai ide jvén jelenlétiek, hogy

bár iszlám népe iránt hívek s szolgálatkészek, — a vég-

várak rsége, a tatár portyázok s más végbeli hadak,

családjaik s vagyonuk védelmezésének örve alatt, irányuk-

ban törvénytelen követelésekkel lépnek föl s rajtuk mél-

tatlankodnak. Ennek megszüntetésére kérték s adtuk mi

jelen parancsunkat, melynek megérkeztével az említelt

lakosok családján s vagyonán — minthogy iszlám népe

iránt híveknek s szolgálatkészeknek mulatják magukat —
se a végvárak rsége , se tatár portyázó , se más végbeli

hadak törvénytelen zsarolást s méltatlanságot el ne köves-

senek. Süt házuknépét s vagyonukat védjék s oltalmazzák.

Ez értelemben kell eljárni, különben nem cselekedvén.

1102. Redzseb 22 = 1691. April. 21. — (Fölül a pecsé-

ten : Ahmed).

Török szöveg eredeti a város leiréltárábaii.

302.

1697. Istenti békességes meg maradástokat kívánom úgy
mint Kecskeméti Bedé Lukács és Sárközi Pál mind közönsé-

gessen az több mellettetek lév Tanács tagokkal edgyütt ké~

vánom.

Akarám érléstekre adnom jámbor Birák és Polgárok,

hogy eddig való szófogadallanságnak hadgyalok békét , és

az ennek ellle való elmúlt Eszlendknek forgási szerint

ne gondollyálok ez mostani esztendt, hanem bé hódollya-

tok , ha azt akarjátok hogy a reátok következend Tatár

hadaktól békével megmaradhassatok , mivel az veletek ett

kenyér és só szerént veszedelmeteket nem kévánom. Azért

adótokkal sietséggel bejöjjetek , és engem megkeressetek

,

az utólszori dolgot gondollyálok meg, mert kés azután

cnilicrnek szcmiH íohiyilni, mikor a méhek ellepnek. Azért

azt ne gondollyálok hogy endjereleket illen incgMrcsl.dnák,

mivel a ki maga jó akaraltyából jön , az nem szokás hogy
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meg ari'«(álla>sok. .\/*rt aLnnlolol mi Ic^mmi , nckciu

/en ember állal mejyelentselek , xajjy e/eii levelemtt vivó

riiilii-r ;íI(;íI, \:t^\ jl iii:iga(<tk Li/oiixus eiiiLcro jl(:il. K/.t'k

Illan UU'ii xeleli-k. Jo akaró l ralok a^ Szabadkai .Mu>£-

lafa liek , a (^seriii IJasa Oise. írtam Nándor Fejér Vároll

dio 24. 10 líris 1697.

A« 1C91— 1698. övekKíli Jeg7ikön}-v »Ó7. lai^án.

303.

Í7(X). A temesvári ha»a levele egy a tatárok által elrablott

s késbb a vev kezén felismert öklir iránt.

Salutem SorvitiórutiujiR' meoruin l'aralis.siniaiii <.uin-

mendaliuiuMM. Ilisce sijínilifo (^liarissinie \icine Doinina-

tioni vestrae, qiiod unus niercalor Szegediensis uoininc

Szabó Geresich huc veniens retulit niibi, íjuod aliquos

boves emeril liic Teniesxarini, inler quos eliarn a quodam

noslro Turca nomine Oszmán Spahy Ires emil , ex quibu>

ver bobus unum coguoverunt llungari
,

qua|)ro|iter ego

curavi vorari ipsum ad me praenominalum Oszmán Spaby

,

inlt rntgaxiqno ipsum , unde haberet i>tos bo\es quos \eu-

didil supradicto mercatori , iile aulem respondil, diceos,

quod jam íjuatvor anni essent a (|u<t (en)pore a Tarlaris

emerit; ideo Cbare Vicine «|uidquid a Tarlaris Tempore

Helli empluni e>l , non amplius leinpore pacis reslituilur,

nani lalia IVcora , <juae larlari el Turcae abduxerinl , in

nustro S(ilumni4tdu lorlabtio adhuc habenius quingeiila,

et si nos e\ parle nostra similia ablala pecura resliluere

lebemus, nos plurima in \estris partibus inveuire pos!»u-

nius, (juae viei>siin reslitui deberenl , >erum íjuod factutii

o^l illó lenjpore, nune relro non dalnr. ldeo«juc C.liare

Vicine dignelur facere ul Mercalor íJovem jusle empium

reiiabere valeal. Cielerum cupio bouam saniialem Domiua-

Ktctkemét v. tört. 11. kU. 3

1
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tioni Yeslrac. Adum Temesvár die 21. Aug. 1700. Aliméi

Bassa Szeraskier Temesvariensis.

Egykorú másolat a város levéltárában.

1706. Memliet Tiliaja temesvát^i aljparancsnok levele a

kecskeméti hiróhoz.

Szolgálatunkat ajánlok kgdnek jó akaró Szomszédaink-

nak. Mivel hogy ezen keresköd Kalmárunk adott volna

kecskeméti Embersiges Embereknek valami jószágot pinze-

kért, hanem kérem Kgdet mint jóakaró Szomszédomat,

ezen Kalmáromnak fizettessen meg, hogy sokáig ott ne

várakozzék, mert meginten alá köllelik menni, mivel az

Hatalmas Bassa parancsolatjábúl írtam Kgdnek mint jóakaró

Szomszédunknak. Ezzel Tsten tartsa Kgdet jó Egésségben

Dátum Tömös Yár Die 17. Fehruary 1705. Kgdnek Szom-

széd jó akarója Tömös Vári Vice Comendanl jó Memhel

Tihaja. Küls cím: Adassék ez Levelem Kecskeméti

N. N. jó akaró Bírónak és Szomsz^édoranalí kéziben. Kecs-

kemét, (a pecsét letöredezett).

Eredeti a város levéltárában.

305.

1756. Noé basi nyugtája.

Jelen irat oka ez:

Turányi István és Beliczai Ferenc azon 52 forintot,

mellyel 1166. (i753)-ik év óla tartoztak, ezen 1169.

Í1756)-ik évben hiány nélkül megadták. I'^n meg ezeií

iratot adtam nekik arról, hogy a mint magyarul mondják:

52 forint adósságukat megadták, én pedig felvellem. Ka-

mat fejében összesen 12 (örinlol adlak. Kecskemét városa?
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07.011 \H'\n u\c'^ \:m li/civo, felcilévslu* ne iiiciíjcii!

Noali liasi.

Török i»»fivfj,ni crctli-ti a váru« lcV(Mt:lráliaii.

ÍGÍtS. Egy it^'letlevvl.

Iralolt a lilsi'^e-i na^N ísUmi k('j;yclmL'vel.

Iladiísi MaliuiiK'd Molla.

K K'Vt'l i^á^á|•a köviikcz ki»ríilm(''i)y szol^all uKul

:

A kóisiok ko/l Jó Málí', Jü GltjícIn és Hali Ishán

nev jobbá^'Vük a bajai köriéiben csó Csanádon lakó Dnsák

Jámts és LeiiiT András nev jobbágyok ellen ily panas/.l

leltek : ,,az emlilell János ezelnll bal bonapiial városunkba

jü\én, lólünk kereskedésre 22, Tálas /suzska nev ke-

reszlyénnóil |)edi«,' 12 és fél ezüst piaszl«'rl vili el. Vacu

kivi az emlilell lielyre ((Isanád) szándékozón, boj^'v onnan

méjj; lóbb |iénzl is bozzon mayával; e/crl Hali Islváuhd

Hiéjí kóllsön is vell bd pénzt. A neki adott összegbl

semmit sem adván vissza, úlnak indult s a közben Halas

halárában rabló katonákkal találkozóit, kik öt ine^ló^ván

,

kilósztották. Kivetlek tle 44 ezüst piasztert , melybl 44-el

a fenirt célra, lO-et pedig Hali Istvántól vell fel költsön,

— s mi ez összeg meglizetését követeljük." — .Megkér-

deztettek, liogy nem állnak-é el kövelelésnkll s nyilvání-

tották, hogy nem Mivel azonban a nevezeti Dusák János-

nak éb'le is veszélyben lörgott , ezen követelés alól fel-

nientelik, s ezen irat értelmében csupán a Hali lstvánl«d

költsön vell összeg visszaüzetésére kötele/lelik. 1069. Sze-

fer hó = 1659. Ocl. Nov.

Murteza aga .Musztafa aga. Ejnb (Jób)

szandzsák bég. — — — lovas százados.

Joó Riándor nag^i körösi lakos közlésébl , s^át családi iratai közül

;

magyarra fordíttalutt a kt^cskcinétl török levelekkel együtt

31*
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307.

1683. Egy útlevél.

Ezen irat oka ez.

Körösi lakos Jó Máténak Pest homok síkján fekv s

általunk Ziámet-l birt Hernád nev pusztánkra igyekez-

vén , ezen levelet adtuk, hogy útja közben a vele találko-

zók közül senki ne bántsa.

1094. Szefer 23 = 1683. Febr. 23. Ahmed aga.

Joó Sándor nagykörösi lakos családi iratai közül ; török eredeti.

IV.

Vegyes tárgyú oklevelek.

308.
r

1655. Sejpt. 28. Gróf Battyáni Ádám a kecskeméti keres-

kedk s járókelk részekre menedéklevelet ad.

Mi Gróff Bathyáni Ádám, az Fölséges harmadik Fer-

dinánd Romai Császár és koronás Király Urunk e Fel-

sége Tanácsa, Komornyikja, Magyar ország Duna innens

részeinek, és Kanizsa ellen vettetett Végh Várainak f
Generális Kapitánya cet. Adgyuk tudására mindeneknek az

kiknek illik, kiváltképpen Kecskeméten lakozó Tzsér Urai-

niéknak, hogy ez levelünk mutató Nagy Jánosnak az mi-

nem pöre volt Komáromban Mészáros Mátyással Csapó

Andrásnak néminem kereskedése miatt, Az mely dologli

mi élnkben jvén , mindenképpen végét szakasztottuk.

Azérl ennek ulánna Kecskemétieknek szabad hiszen, ha

mikor kereskednek, és más dolog végett járnak s föl

jnni akarnak , mindenütt szabadon és békességesen jár-

hatnak. IVaesentibiis perh'clis cxhibenti rcstitutis. Actun»

in Újvár, die 28. Scptembris Anno lü55.
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KtJ^i mAaolat; lulcgyMft KanktmM véiM Irri'ltáriban u
1060— KM4. Arekrfill MnrényknM jafTtAOojrr 99—100. Up)aiu.

;5(>!).

iííVO. Jím, 9. Pdytti Jdno.s f ^' •<ji/tn nolgabiró kOrU-

vele , nitlyben ax lGöíf-<iik ét'i ursztujiji/ülés dUal alkotott tör

vényeknek a kVtznvpre vonatkozó unneli/ cikkílytit közönsi'yt-

»iti s ezek alapján l'estmcgy*' inttzkedt-att tudatja.

Kös/önotüiii és iiKi^aiii ajjiilása uláii Ulcutúl j<>l ki\u

iiolv IcjiMikinl ez új eszlomluljcii.

Tisztoni szeriiil az Orszúyli vógozésébúl , é* Virme-

t;u'ui parancsolall\ábúl, t-zckel a dolgokat akarám érlés-

(ckre adiiuin.

MimliMickuek cllle amaz l^kiil kánniíl'i, pokolra

vczel szilkokal i'Ilávozlassálok, iiurl azt végezle az nemes

Ors/ág , valaki ez ulán aljhaii az reltciielcs vchkluii talál-

lalik, eisübt'ii és inásotlszor inegviTclIcsscK Idlttkkal l*s

palc/ákkal , liarmadszor megölettessék.

Továltbá senki közziilelek Katonáiul, liajdútúl, HabKil

marhát semmi félét ne vegyen, se tudva ne tartson, ne

lappüngiasson, mert valakin ez után rajta éri Vice Ispán

Iram, az ollyan Orv Gazda liaiállal fogti fizetni.

Azt is végezte az Nemes Országli , hogy az in j.ua-

sondteli Városok és Faluk ez ulán ne kézi és szekérheli

munkával szolgállyanak az Mag\ar királ\ mi\ére, hauem

minden porlátul I". 1. den. 25. jo pru/l li/.essenek Nógrád

Várának épületire. Senki azért ez ulan Nógrád Várában ne

szolgaitassa az oll\an pénzt, hanem az én ke/emhöz hoz-

zák, itt való pénzi'd Ir. 2. den. 30. minden egy portától,

ha nem tudom háiiN izben és micso<la fenyegetésekkel kérik

i> az Nógrádi Ti>/lek az ollyan pénzt, oda ne vigyétek,

mert elhigygyétek hogy kárál ^vallyálok.

Azt is Végezte az Nemes Országli, hogy ebben az

l'e^l Vármegxri.rn . i/ m<I\ l'aluk .dváiiiii okbúl logyatkü-
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zásra és pusztulásra hatiyallollak volna , azoknak porlájokaí

Vice ispán Uram alább rója bíráival edgyütt.

Az melleit az is igen illetlen dolognak íállzott az Nemes

Országnak , hogy az kilák , mérk , ölek , réíTek , singek

,

íczék és fontok egymástól külömböznek.

És azt is károsnak Ítélte , hogy az mester emberek

felette igen drágán adgyák az ö munkájokat. Ezeknek azért

eligazítására Vice ispán Uram rendelte ez jöv Bjl el

hónak 22. iisque ad diem 28. Februarii.

Parancsolom azért minden Városi és Falusi Bírónak,

külön-külön 24-négy forint birságával, hogy az mely hittel

Istenéhöz, és Tisztíhöz köteles, ez után mind maga, s

mind eskütl Polgári az Hadnagyokkal és Tizedesekkel vigyá-

zásban légyenek, és az kikti ez után afféle Istent káromló

szítkokat hallanak, azokat kíméllés, és személy válogatás

nélkül megpáiczázzák, vagy lapátozzák az Plengér alatt els-

ben, és másodszor is, ha penig harmadszor hallatik vala-

kitl, azt el ne titkollyák Birák, Esküttek, Hadnagyok és

Tizedesek , hanem Vice Ispán Uramnak , vagy nékem be-

jelentsétek, hitötök kötelessége, és az megh írt birságh

alatt. Az kik penig valakiti ollyatén Istent káromló szit-

kokat megh hallanák , és eltitkollyák , s másképpen nyilat-

koztatik ki, az ollyan személy ellen 12 forint bírságot rendelt

az nemes Országh, és annyira büntessék azokat az Birák.

Annak fölölte az Nemes Országh azt is végezte, hogy

ez után az Nyúzok, fosztok, kóborlók, sanczoltaiók , Tol-

vajok , lopók , és egyébb gonosz tévk ellen ez után is

oltalmazhassa magát fegyverrel az kösségh , és ha valamely

káros, vagy megh kínoztatott ember panaszára az paraszt

kapitányok , Hadnagyok és Tizedesek paraszt Vármegyéi

hirdetnek, valaki fel líem kél, az olyanoknak íízésére,

kcrgetésérc, és megh fogására, minden személyt az szó-

fogndaltanságért 12 forinttal büntethessenek,

Azt parancsollya azért az nemes Vármegye, hogy ez

után az megh írt bírsiig ahitt fel kcllyetcík , valamikor az

paraszt Kaj)ítány()k , Hadnagyok, ('s Tizedesek bennelekel

hirdetnek az fel kelb'sre alíéle latrok ellen.
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K»»«^)t"lmt'Iol» |M'ni^li hMn»<^i, Kt'cskfmrli, ós (i/rj»U'iJi

l)ir;ik rniiiii 3 iikkI 3 iii:i<I iiiu^á\ül :í/. felül nic^li irl ictpn

ffljjon kt'^M'lnuMt'k. Ti is a/. Iiámiu VúroslKiii lakó O.éli

mesterek reljójelek inássoil másod mn^alokkal 24 f. Lir<sá^

ulall, az xé^re, Iio^n a/, elailaiuli't iiordkákiiak , és \:illó

mixeknek ;irr;il s/aMia^sa Vice ispán l rjiii Icasüleles mel-

léje reiiileli líráival, cs eskiKlivel. Az purlák is ugyan nz

fellyeM) ii\o'^ ir( napokon i;^n/ii(alnak , és szállillahiuk le.

Az mely Faluk es Taxa íizelo emlierck még e<l(iig

Szécsénbeii fel nem szolgáilaltak az porla, és Taxa pénzl,

24 forint birsaggal immár ide hozzátok , el liidgyétek lia

sz. Mátyás napjára fel nem hozzátok, na^y kárhan estek.

Az llaroin V;irosokl»ól az Kalmárok köz/l is kelleii-

ketten feljöjjenek suh poena 11. 24.

Továl'liá minden Város es Kain, Nalamelyeknek DZ

lellyeLili me^li írt Dolgok miatt fel kell küldeni az ö liirái-

kat. Asztalpénz ötven ötven |)énzt, és egy-egy kila árpát

küldgyenck , vagy ha valamelyik Falu Birája neliezlelli az

árpát hozni , hozzon hellette den. 75.

Kúrossi kövér István, es kecskeméti Bán Gergely L'rai-

méknak hatalmat aitam az nemes Vármegye exntissioualissa

melleit, hogy kiszedhe.ssék az olt lakos Nemeseken az

Taxal, és az ki megli nem aílná, körössi és kecskeméti

Birák Líraim segítségével 24 — 4 forintokig záloghjokat el-

vehessek s addig vissza ne adgyák, míg duplán megh nem
adgyák az 6 Taxájokat , ngy értvén , a niennyit most kér-

nek , két annyit. Isten velünk. Dátum in Fülök die 9.

Januarii Anno 1660. IMpay János l*estli Vármegyeuek

Szolga Birája.

Eííjkoni má-scilat Kocskcinét város levéltárában az 1C50— 1664.

évekruli tön ényktzcsi ji-^'yzi>küiiyv t'-dik a következ lapjaiii.

310.

166S. Apr. 2. A dunamelh'ki htlys^ijtk Fiketehalom ttecS

'l*iiiihiuU g^iilekezctii , a kectkttuétiek kozbtjötttctl a Paniazi
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Vármegyét szervezik, önvédelmükre , aaját f'ónmaradásnkra

törvényt alkotnak , a hatalmaskodók , rablók és fosztok ellen

szövetkeznek , nyilván megajánlván , hogy ök a kecskemétieket

egész ervel segíteni fogják , de viszont ezek is t'ólek a segítsé-

get meg ne tagadják.

Anno 1663. Die 2-0 Április. A Duna meilyékin , és

kin az pusztán egynehány Faluk öszve gylvén , Fekete

halom nev Dombhoz, helyeknek megh maradásáért az

rajtok hatalmaskodók ellen, a kik az Magyar párlrúl vad-

nak, irtanak illyen Articulusokat.

1. Minthogy minden dolognak kezdete az Úrnak félel-

me; látván némely Falusi Biráknak lágyságokat, a Paraszt

Vármegyének tetézek, és azoknak gondviselojinek, hogy az

rettenetes szitkokkal szitkozódóknak (úgymint ebhit, eb-

lelk, ördög, Disznó, vagy kutya teremtette, atta, lelk-

vel etc.) és éhez hasonló rettenetes szitkokkal szitkozódok

ellen (elkelvén fenyítést tennének , és az mint az eltt

szinte Magyar országrúi is parancsolat jött volt az illyen

szitkozódok ellen, 40 fl. lenne az büntetése, az után az

ki megh álalkodván, szántszándékkal megh cselekedné,

mint megh átalkodoltat (ha az Országh az Török Uraktúl

kiváltaná) kvel vernék agyon.

2. Mind az Nagyságos Hatalmas Budai Uraktúl, és

Magyar Országi Nagyságos Méltóságos Urainktúl nyújtott

Donatiokka! szépen éllyünk, az ki az Urak büntetésit illeti,

az Paraszt Vármegye ahoz ne nyullyon , fegyvert is egye-

bet ne visellyen, mellyet az Hatalmas Urak engedtek: öltö-

zeti is ahoz illend légyen, hogy a Paraszt Vármegye az

küls fegyverestül megh ismertessék, és az Hatalmas Urak-

nak haragjokat rút magok viselésivel reájok ne vonnyák.

3. Ha valamely gonoszt el akarunk távosztatni , szük-

ségh, hogy annak kezdetét keressük megh. Ez mi Orszá-

gunkban az Orv gazdák sok helyen megh sokasodtanak , és

az Tolvajok színe al;itl sok paraszt lopó és hajtogató Tol-

vajok lalálkozianak ; Hadgyuk azért Várnuígyénk erejíível,

hogy az hul , és az mely helyben az Vármegye gondviseli
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illyonokol (*s/.('Ui(Mi \olii'liH'k, ruás riiliilirli l rainkti.ik liirré

mlváii, szor^almalossan i^\t'ki'Z/.L'nck aimak un'<^\i Ijiiiitcté-

sirc, és kitisxl(íj;alüs;ira, az egész Vármegye reá menvén,

ha u^\an nu'gli liizonyosoüik lalorsága, Lfinlesse n)egli

11. 40. és intse megli rósz csrlekedelirl ; lia azután isn>ét

azl tseleke»li iiiinl meg állalkodoU adaltassek Nemes Vái-

megye Vice Comes Lrunk kezében.

4. Minden Faluban és V;ii(»sliari az közné-p hogy na-

gyobb hüségit mutálhassa, Falujáliüz és Varasához, az sze-

rint elúlle járójához is hilellyen megh, hogy sem Fahi,

sem Váras, sem Biré), sem az Vármegye vig}ázó gondviseb*ii

árulója nem lészen; az mit tud ellenben, hogy azoknak

árlalniokra lészen , hilven ciutte járóinak megh mondgxa.

5. Minden Gazda ollyan lakost, Sellyért, Hidegei,

lartson házánál, az ki melletl meg is felelhessen hogy

jámbor. Ila penig minden pártrül i'ik mint egész háznak

Cselédi latrok, az Váras reá menvén, vagy pálezával bün-

tes.se megh, vagy erszényivei, s ha többé az félében talál-

kozik, zellessék ki lakó helyébl, vagy bütilelésre adat-

lassék az Lrak kezében.

6. Senki se mezei, se házi latorral barátságot ne

lartson, az ki jándior nevet visel, mert ha latrokkal lár-

salkoilik , az Váras büntet('sil el nem kerüli, holott penigli

némely nyughatatlan elméj roszak minden szükséglelenni

az Magyar Vitézekhez ki szoktak mennyi , és utánnok nya-

lakodni, vélek szegény ember jószágát levágatni, nekiek

árulkodni, az illyenek elsben 11. 8. büntettessenek megh,

az után ha azl cselekedik , mint pártossok az Urak kezé-

ben adattassanak az I ünletésre.

7. Az mely Falu \agy Város földén az Barmon az

katonák valamely niarhát hadnak, abban az Faluban \agy

Városban lakó Vármegye Gondviselje n)egh hallván (tar-

tozzék penig az mezei pásztor is hírt adni az illym dolog-

ban Gazdájának, az Marha Gazdája az Vármegye Gondvise-

linek) adgyanak hírt kél vagy három Falubeli Népnek, és

kinienvén szorgalmatosban tudnkoz«'Klg\anak hogy lumnél

jón s hová mégyen , mivel h<.'lia c^ak szomszéd I aiubeli
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Jószágot elkapván az Tolvaj (lia Orv Gazdája közel vagyon,

vagy még az kezében nem ejtheüe) közel is ellappang-

tatlya. Ha az iilyenek (akár Gazda, akár szolga) clmulat-

lyák, hat-hal forintal büntettessenek raegh, mert láttatnak

karajt hajtani az Tolvajnak.

8. Ha valamely Falubnl másikban hír mégyen , vagy

levél által, vagy izenettel, az Vármegye Gondviselje men-

tül felesebb magával mehet, lovassal, és gyaloggal, felkel-

vén el mennyen annak oltalmára, mert néha az levél kül-

dés nem lehet, holott éjjel vagyon, avagy az Tolvaj az

Faluban ben dulódik már, és lovakat akar föl fzni, mert

az mely Gondvisel, vagy alatta való elmulattya, vagy 10

tallérral minden részrl büntettessenek megh, vagy hajót

tehettek volna elmenetelekkel , az kárt fizessék megh.

9. Senki az Varasnak, avagy Falunak lakosa, ámbár

Szolga légyen is, megh ne merészellye próbálni, hogy ez

mi földünkön magyar fegyverestl, avagy penig Rabiul akár-

mely féle jószágot is végyen, tudván azt, hogy annak falka

barma nincsen, mert az kik megcselekedik, elsben íl. 40.

büntettetik megh, ha az után azt cselekedi, az büntetésre

az Urak kezében adatlalik.

10. Mivel ez ideigh némely Duna mellyéki vissza fordult

elméjek az Dunán-lúi való Ráczokkal társolkodlanak nagy

kárunkra; hadgyuk, és parancsollyuk , az ollyan tsérkedés

nélkül el légyenek, mert az ki az után megh cselekedi,

Elsben f. 25. büntettetik megh, ha az után azt cselekedi,

adaltassék az Urak kezében az büntetésre.

11. Minden ember az kitl meglehet, lovat, és fegy-

vert, az minemvet az Urak megh engettek, tartson, mert

az ki megh nem cselekedi, az Vármegye végezése szerint,

n. J2. megh büntettetik.

12. Ha valamely lakos Gazda, avagy Szolga valakinek

cl ád jószágot, kiváltképen Fölföldi l*alócznak, levelet ad-

gyon mellette, mennyi Marhál, és minéml adott, az levél-

nek is ereje meddig larlson megh írj;ík, mivel az Fölföldi

emberek ez ideigh eh'gh lolvajlolt marhál hajlollanak föl

s alií, az levél nélkül hajU)tt njarhás emberi penigh az liul
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tntálliülni, nresláliii kell iniml addi^li, iiit'gh igass;jg:it iti<-^li

iiciii lii/oii\i((\:i, iiiíimÍ m udjsiian , ts vevóshcn.

13. Miiilliii^N xudiiük apró liclvck, íu IioI s/okhik

i^iMi li;ilaltii;isk(Kliii lu M.i^xur Vitc/ck, a/.erl liad^uik

iiiiiidi'ii IicIm'ii, iiiiiidcii iKi|» M Kaink ollalinára Ic^li alalih

12. Cirkálok l('j;u'ii('k ; kik magokat ollion larl«t/.talv:iii
,

a/ Hiri) iiH'llcIl lí'^M'iit'k, cs \i^\á/./.aiiak , vs ha az Vi-

tózló reiid ilulúdiii akar, ha liiniak vele azok a/ liziMikcl

t'iidit'rok , UH"^U iiik'sst'iK'k lillök ; ha pciiii^ii Iclos az ii'ií)-

vcros, más leli.' is larlozzaiiak hirl a<liii sielsc'j;gc'l. A/, kik

L'hliiMí oIIl'ii lartók lesznek (iniiidcii napra az mikor rá

keni! az eslrázsálás) fi-l, fel lallórrai büntcllessék mt-yh.

14. Ila valnnii'ly IumíjsI az V: V: mcj;li hiinlol , mc-

zoht'n a\a;4y olhoii, az S/.: Kcilfsia aimak bünk-lisciicz

nem n\ülhat, hani'm az lialalmas Urak az kit me^*!! hün-

lelnek , mi ahoz nem szóllunk.

15. lUv^y johhan Sze'íény Országnnk ma^'ára vigydz-

ha.sson, a/l rendelliik Vánnegyéslnl , hojíy az KecskonHli

Uraink mikor ki jnnek Ick'idi adgyanak hírt, jo szvtd

mi is az n kegyelmek veszteségeknek keresésére ful ke

lünk, ki is meg\ünk magunk menlegetése nelkI, csak

hogy mi nekfink is oltalommal légyenek n Kegyelmek.

16. Ila az Vármegyének valamü kis jövetlelme esik,

iient köll azt mind 161 dzsölni, hanem csak \alami kis

részit is megh kell hadni , hogy a/okLid az Uraknak ked-

veskedhessünk mi IS

17. Senki ez mi rüldünkün Kabot házánál ne tartson,

mert azoknak szfivök mind csak az Vitézlü rendhez \on-

s/on , és az mit az Para>zt emberlill hall , azzal vádosko-

dik , hanem az Hab Biró iiázához szállyon, s onnat nieny-

n\en el is, ismét az ki mezben is, kivalki-pen Itarom

kónll lát lovas Habot megh mondgsa, és hirt tégxen,

mert az kik házoknál tarttyák, és az látott Habot be nem
mongxák, 15. 11. h'gycn büntetése.

Ez levíd iralá<a lutt Kun Sz : .Mikléistm. An. lGtí3.

l)ie 3 .\prilis.
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Eredeti, egykorú példány Kecskemét város levéltárában."— Mily

kiáltólag mutatja ez igen érdekes oklevél : hogy a már ekkor 123 éves

török uralom elhanyagolván a vagyonbátorságot , a magukra hagyott

szegény Dunatisza közi községek önfentartásukról ily sajátszerüleg

gondoskodni kényteleníttettek ; Magyarországot , a magyar királyt ök

ekkor már mint külön állodalmat említik, s a tartományt, melyben

laktak , külön országnak tekintik , a törököt „hatalmas Uroknak"

nevezik.

311.

1676. Aug. 5. Els Leopold király a kecskemétiek saját

folyamodásukra , a városban tartatni szokott három országos

vásárt^ az azok alkalmával a városiak keserves terheltetésével

elkövettetni szokott kicsapongások miatt, — alkalmash és hé-

késehh idkig felfüggeszti.

Nos Leopolclus í. ecl. Memóriáé Commendnmus ect.

— quod posteaquam fideles noslri Prudentes ac circum-

specti Judices et Jurali, totaque Communitas Oppidi Kecli-

keméth medio sui demissi memorialis Majestati Noslrae

porrecli et exhibili humillime detexissent, repraesentas-

sentque felicioribus olim temporibus, ubi nimirum neque

naturalium Xtiani Nominis hoslium Turcarum , neque per-

fidorum in Superioribus Regni nostri Hungáriáé parlibus

grassantium saeviiie ac tyrannide Reheilium iidem adeo

pressi ruinaque existant, ternos apud eos praeaüacto in

Oppido Nundinas liberas, seu Ibra annualia iibera, primas

uipole Gregorii S. Papae, alteras auleni Laurenlii, ter-

tias tandem Calbarinae Virginis et martyris in feslivitalibus

Sanclorum , aliisque diebus ipsas feslivitates praecedenlibus

et immediate subscquentibus, ad id videlicel ncccssariis,

aptis et .suCíicienlibus, omni anno, vigore ccrlarum Lil-

terarum ipsis a Divis coníbim Ungariae Rcgihns, praede-

cessoribus ulpolc Noslris felicissimae rccordationis conces-

sarum, ac elargilarutn celebrari solilas fuisse. Vernni (jnia

occasione illarurn njagnus, eo iam, isípio plane exlraoi'di-

iiarius dicloruni Turcarum, Rascíanorum, Itebellium(pi(;,
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I .ilionnii |ir.UMloiiiini c\ lalroiniiii , m i|ii(is Hcilicct ail

iiimiiiiuiii liis iiiilli' t|ii(i(aniiis llorciios i'\|K)iuTe uc iin|i(>ii-

tliir iiiícssiiarontur , lirrt'l cüiuurNiis; ilriijtle wvo ulti vil

iisdi'iii IU'Ik'IIíIuin, \('I Tunis per (|uus|ií:íiii iiiilitrs iioslrus

(loiiliitiarius, unt alius (|u()scuiii|ue, daiiuii (|uiil|»iain iiifcr-

lur, i(i i|)siiin (|iiu(|U(' íis inciitionati iiiiscri 0|)|ii(laiii in

ilii|tlo, iinu sac|iiiis cliaiii in Iri|il(i roliiniirro (ogciciiliir
,

uiuk' si(|uiil('in iiiliil nliiid, i|(iain c\(remas sibi ruiiias,

ac (Icsolalioni'Ui iinniiiicrc aniinadNcilcrriit , sn|)|ilic-il( r apui)

Majt'slaU'in .Noslrani iiislikTUiil , (|uak'niis Nos íjUMnodi Ur-

naruiii upud cos íiori solitaruin mindiiiaruni liberaruiii

«

seu rororuin aiiiiualiiiiu liLcronun ceUdjraliunem , non (|iii-

íli'm lotalitor abro^aiv, vcruni ad coininodiora, pacaliora-

(jue e( tran(}uilliora dun(a\.al nsque tein|)ora pratdcclaralis

c'\ ralionilius serio iidiibere , suspeuden'que ac pruroj^are

ilij^nareinur. {)\nn\ dcniissis, iisqui.' juslis prcciljus lU'yia

henignilatf exaudilis clenienlcr ct adinissis, easdcnuiue

ternas Nundiuas du poleslatis nostrae plenitudinc eo us-

que ul praflerlur, oninino iniiibendas, suspendendasipie

el proro{;anda? esse duxinius. Imo iidiibenius, suspenili-

niusque el proroiianius praesenlium per vigorem. Quocirca

Vobis ect. ect. ddo. 5-ae mensís Augusli 1676.

A királyi jeg5zökönyA-böl. Libr. Reg. No XM. pag. 110. — Eredetié

a város levéltánib.in nem találtatik, valószínleg visszavétetett akkor,

uiidön lC90-ik évbeu a város réjíi v;u>áraiuuk további im;ítarthatá>ukra

újabb kir. szabadalmat uye.rt.

312.

1677. Kohártj István fUlcki várkajjiUíny védlevele.

Stepbanus Koháry Sacrae Caesarcae Hegiaeque Mailis

Praeiidii Fülekiensis Snpienius Capilaneus clc. Onmibus

el sinjiiilis cujuscunqne Slalus Gradus llonoris Ordinis Di-

;.;nitatis Ollicii ac Praeendnenliae boniinibus, ubivis locüruni

conslilulis, el Cominoranlibus praesenles hasce \isnris,

lecluris, vei légi audiluris Salulem
,
yuibus veru cumpelil
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Servitiorum quoque paralissimam commeudationem. Ez leve-

lem mulató Kecskemét várassa lakossi gyakran miníJ egy-

ll s mind máslúl sok rendbeli dolgokban rendetlenül,

mód nélkül , és törvénytelenül háborgattatván , az minthogy

most is egynehány Praediumokban úgymint Pákán, Fél-

egyházon, Kis Szállásán, Ferencz szállásán, Zomokon

,

Jakab szállásán , Matkón , Orgoványon , Kerekegyházán
,

mellyek az kis Kunságban lévén , Esztendcinkint az Nemes

Posonyi Kamarátúl appretiállalnak az meg írt váras lakos-

sitúl , az Király dézmájának kivánása által igasságlalanúl

(soha az meg irt Puszíákbúl dézmát nem adván) hábor-

gattatni láttatnak, Kecskemét várassál azért és lakossit

mint Jurisdictiom alatt lévket Prolectiomban vagy is oltal-

mamban vettem. Minekokáért kérek minden Piendeket

,

pusztát mezt fel s alá járó, jöv s men Lovas és Gya-

log renden lev Vitézeket, botom alatt valóknak penig

életekre s fejekre parancsolom, említett Kecskemét várassa

lakossit sem edgyütt, sem másutt, sem személyekben sem

Jószágokban háborgatni ne merészelje s meg ne károsítsa,

st minden törvénytelen háborgatok ellen oltalmazza. Egyéb-

iránt ha ki háborgatni vagy megkárosítani merészli, érdem-

lett büntetését el nem kerüli. Praesenlibns perlectis cxhi-

benti reslilutis. Dalum in Pracsidio Fülekiensi die 20.

July Anno 1677. Stephanus Koháry mpr. (Pecsét).

Eredeti a város levéltárában.

1

313.

1G78. A döghalál, insiUj
, fegyver és hadjáratok által

nyomorgatott város népe vallásosság és JcUzerkölcsiség ala])ján

községi szabályokat alkot.

Mi Kccskcmí't Várassanak mostani F Birája NenH\s

Deák Pál , és cskütt Tanácsbeli személyek minnyájan az

eg(;sz várasi Községgel együll, lálván az Felsí'ges ür Isten-

nek rajiunk való súlyos ostorát és büntetéséi, tudniillik:



40.1

K^yMI a£ iiü<;lialállüi xnl**, in.ís 0*101 iiisi'(; , rc(;\\er és

liud ullnl való saiixar^ullaUt Itiiiilclósrl országunkon, és csak

s2uni>/i-il iii'lu'inkiMi is. Mintla/állal niindczckxrl is i^fii

kicsin) joltlaila^l i's s/únésl lálunk cs eriiiink ku/oll(ink és

lionnüiik, noha naponki-nl mind kuzóu:»éges&en az Istennek

An\a.s7i'nU'^\liá/.:iiian , mind kiNallki'ppiMi a Iclkilanitokliil

sziMili'lon in(el(('(M'n , (le u^xan semmi r<i^aiian\át lall)uk.

Kiéri igen csuJálltaló dolog, liog\ az úr Isten mind ez

ideiglen is s nnnd ezeknél is nagNoblj luintel ostorát nem
lioesátotta Országunkra es lielumkre. Hanem liogy az úr

istent gonoszságinkrul megengesztelliessuk , és mind az

iixeten vétkeknek ellene állhassunk, ez mai napon Isten-

nek segítsége által közönséges heivre g\iilekezvén mind az

\iira>i Községgel egMitt kn/dusegessen és eg\e/ó akaralLúI

tettünk ilUen alább megnevezend rendtartásokat, és regu-

lákat , melyeket egyszersmind meg is tiltunk , hogy senki

azokat az mi Kecskeméti Varasunkban némellyeket, némel-

lyekel pedig kivni is az mi meznkben és halárunkban

elkövetni ne merészellye, mert ha valaki szántszándékbúi,

vagy vakmerképen ezek ellen fog cselekedni , az ulánna

\ eleit büntetéseket minden kegyelem és kedvezés nélkül

rajta elkövetjük és megbüntetjük , és semmi mód és szín

alatt azoknak meg nem kegyelmezünk, (élre tt-vén és hátra

hagy \ áll itt minden tekintetet, lizetést, nem nézvén senki-

nek személyét, úgy az Gazdának , Gazda Asszonvnak, úgy

a szolgának mint a szolgálónak, egy szó\al senkire semmi

tekintet nem leszen az megbüntetésben, az mely Pímctu-

mok es regulák rendessen e szerint következnek

:

Elsben. Hogy az \áras Pinczéjén ennekulánna dél-

eltti Prédicatioig bort ne áruljanak, ne adgyanak.

Másodszor. Senki sem a Pinczéu, sem házánál vasár-

napon égett bort, sem Pálinkát, akármely részegít italt ne

iiien szeljen árulni. Ismét: másünnen behozott égett bort,

l*alinkát az váraslau megvenni és árulni se vasárnapokon,

senj egyi'b közönséges napokon ne merészeljen. Ismét

:

nem lészen szabad se kalmárnak , se kufárnak semminem
jószágot xasárnapokon árulni, hanem szomlattul fogvásl
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hélfííig boltja be legyen léve, kiválasztván az beteg és holt

embernek szükségekre való dolgokat. Ismét : Semminem
gyümölcsöt, úgymint almát, körlvélyt, dinnyét, és egye-

bet stb. boltokban ennekntánna berakni nem lészen szaba-

dos, hanem kiki szekéren árulja, de azt is úgy, hogy

vasárnapon a Piaczon viradta elötl álljon meg, mert viradta

után nem lészen szabados. Utolszor: sem itt lakos, sem

küls vidéki emberek a mi varasunkra vasárnap marhát

árulni be ne hajtsanak , hanem hetedszaka lészen annak

ideje; hozzá adván azt is: senki idegennek, sem szolgá-

nak, sem másoknak boltjában bor ivónak szállást ne adjon,

mert mind az bor ivó, mind az bolt gazdája megbüntette-

tik; elsben ad flór. 12. büntettetik minden kedvezés nél-

kül , azután száz pálczával megverettetik , az ki mindezek

ellen cselekeszik. Végre a kufárok a boltokban ne háljanak

sub poena praenominata.

Harmadszor: Valaki vasárnapokon szekerével kor-

csolyázik ide s tova , és akármely küls munkájához nyúl

nap alámenetelig, és megtapasztaltatik , minden kegyelem

nélkül az büntetése flór. 12. avagy a varasban bejön,

avagy kimegyen, még ha az mezben szekerez is, meg-

tudatik, avagy a varasban közönséges szükségnek kivííle

lóháton ide s tova nyargalódzik , annak a büntetése ílor.

12. így kell érteni az malomban való rlés fell is az

megnevezett ideig.

Negyedszer: Valaki az Isten ellen való káromko-

dásokat, szilkozódásokat, az mellyek már ennekeltte is

sokszor tilalmaztattak, nevezett szerint: Ördög adta, Te-

remptette, ördög lelk, eb lelk, és ezekhez hasonló,

Istent haragra indító, eget földet reszkettet szilkokkal

szitkozódik; (de mivel igen kicsiny megsznése lállalott

ez ideig) cnnekutánna el r.em szenvedik , akár varason

,

akár mezn hallattassék , azt ki fogjuk keresni , és a ki

ebben ta|)aszlaltalik , niinden kedvezés nélkül száz pálcza

lészen bütítetésc, st ha más módon ki nem talállatnék is,

az mezre kimenvén, egyik szolgát az másikra esküdletvén,

ugyanazokon elkövettyük ;iz büntetést az kik ebben találtatnak.
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0(6(1 szr: llu Kerskeiiiélrc \al;iriiely ciiiImt liá/.ílioz

Nidi'krl «'S iiKÍs liclxcknll \;ilaiiu'ly s/ciiu'In '.i\^\i\ Ii;Í7.uü

oiiilitT, akar uzve^N ass/ony, akanih'l) s7,<MHfl\ It^xcii a/.,

lu'jöii, iitiiuleii ember lurlu/zck a zsellériril jó végire incniti:

lioiiiicl jön, luiérl jüu , ki IioIncIíI , (Uinct az liol n/.<-lU

lakuU, cs a/ i(t \ali> Hirónak liirl atljoii reli')le, senki Itinj

Ilire nelkul ul\al be ne lukadjon, a ki varasunknak bu(rán-

kozására, kárára lenne, meri valaki ezen ki\l cselekszik,

fs nála (ilNan lakos lalalcitik, az ki más liclynll czé^rres

vólke miall kiii/ellelell és kicsapallaloll , a/, olsan |í;iz«iál

mind zselléreslúl a/ várasbni kie!>apatunk, es az olwmnak

mr{^' lui/ál is i-l|m>>ztiljiik. Ilrin : lla xaiakinck liá/ánúl

lit)^\lia valami ^onos/til elurzotl juszá^ , ú^Muinl sajl, \aj,

la^iui, liiis, szij, és akármi gonoszul gNÚjloll jószág talál-

tatik , az is el nem szenvedletik , banem mátúl fogva a

\ árasról szég\envallással kizetlelik, báza is jiu'»ztán bag\a-

tik; banem ellenben az igazságnak megnmlatására és ki-

jelenlésére minden gazda zsellérét Biró cs Tanács birivel

fogadja be, a zselb'r is a szerint, ba tiszta személy, közöl-

tünk bt'kc-sségben lakbalik. Végre senki bázánál más bely-

rl behozott jószágot, marbát, és egyebei el ne bag\jon

árulni, banem az Itirónak bírt adván, az piaczon árullas-

sék sub poena llor. 12.

Hatodszor: Mivel már ennekeltte is megparancsol-

tatotl , bogy mindeu kere^kedü, adó s vev ember, n)ind

adásának s mind veví'sének , akár az várasból kimenvén,

Náras lc\elé\el járjon s keljen, bogy mind magának ólja

bátorságosb lebessen , s mind másoknak is gyanóságokat

elkerólbesse, mert ba különben cselekeszik, az uíi rajta

fog esin , magának lulajdoiiilsa.

Hetedszer: Senki, sem gazda, sem zsellér, sem

rideg legény Biró és Tanács bírc nélkül sem házal, sem

istállót ne merészeljen állítani, hanem Biró és Tanács híri-

vei; mert baki különben cscickeszik, valami gonoszság

azokban tapasztaltatik, mind háznak s mind istállónak gaz-

dáját meg pálczázván, az várasból szég\envallással kiküld-

jük, és házát, istállóját tu\cl;ül felforgatjuk.

Kectkemét v. tört. II. köt. 32
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Utolszor: Azt sem engedjük meg tovább, hogy ez-

után akármely öreg ember, rideg legény, özvegy asszony-

val magánossan csak kellen lakjanak egy házban, hanem

külön más háznál, onnét is sülbei fzhet neki.

Mindezeket berekesztvén, azt akarjuk, hogy minden

igazán, tisztán éljen, és jámborul varasunkban, hogy az

úr Istennek ers büntet oslorát mindenekben eltávoztat-

hassuk , ellenben az Fölsége áldását naponként minden

tapasztaihatóképen (ha így cselekeszünk) rajiunk megérez-

zük, kit az úr Isten engedjen jó vollábúl és irgalmassá-

gábúl. Ámen.

Dalum et confirmatum hoc mandátum in Oppido Kecs-

keméth Tempore Judicis praedicti Nobilis Pauli Deák.

Anno 1678. 7. Augusti.

A város jegyzökönyvében 1677—1690. 302. lap.

314.

1679. Egy korrajzi versezet tüzetesen a török-viszonyokra

vonatkozva , mely a város jegyzökönyvébe , az akkori jegyz'ó

által van beírva, hihetleg készítve is.

1679. Mense Január. Nemzetes Deák Páll F Biróságában

holmi Vitézekrül való Jedzés.

Tizenhármad napján Ibrahim Agával

Junek az Szu Bassák sok vitéz gyalogval.

Nyolczad naj) itt lévén, sok Daru lallakval

Kimenvén Pest fele iíarmincz négy kocsival.

23. Jttiiiiary.

Csongrádi Szarvasi Törökök most jnek

Iluszonölen lévén letelepodének

Ksive Szkí! .Jánossal vcszekediínek

Ueggel Csongrád fele líz szánon mcnéuek.
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Bas Aga ('.sutura az Utó A(;ival

S/oiil l*jl fonlulásáu jónck egy Zászlóval,

Mciiiick Itsák it*lé szcp Daru (atlakval

iLiss Aga fs I.;iló a/, ktl kt-l ijll«rval.

Ugyau azon napoii Kuruczok júvrm-k

Ok is s/.ukás s/t'iinl nem is ólu'ii'iiek

;

AzoniLau i'í'mikís k»>/.i i(( szve vészének

Egviknck kezebi pecscnvét éjiének.

3M. JaiiuMr*

Dulnal és Z;is/|(i\;il Kuruczok jöxéiiek,

tlellel abn»k>ul incjíí'b'ijedciiek

,

Az Birúra boréri sokai üvüliének,

Nagy száraz gégével Kürösre ménének.

'"'ebmitriusi

Eslve Farkas Ali jn\e n:»j;y li:iia^\al

llo^y nie<;raku<ilias$ék az szép juhsajtokval.

ZakialtNük az Itimt, nem güiuiolnak azzal

Hogy uk iiiueii uiennek üres tarisziíNával.

8. Kcbruary.

Nem késik Krösön vitéz Kara Ilaszán

Siel Kecskéméire , liojiy jó bor az lorkán

Folyna, nem gondullva liugy véglére oszlán

Zörgene csobolyó szegénynek a hálán.

öszve vésze illen a szegény biróval

De Kozieza foga parival egy gvalogval

,

Úgy meg ülé Haszanl egy nagy esobolyóval

Hogy reggel Kecskére mene nagy haragval.

Nem lutlom mi okon Kis Ali serege

Ide az Varosra mái nap kerenge,

Nyolczad egész napig épen ill lekerge

Város Kanásza is vélek Peslle mene.

IS. Kcbr.

Az Városi Csulora nem igen lágillya,

Kórós ulzán maga seregél szállillya

Az kanta korsokai mind rendbe állitlya

Szke János dlt valóban ásilllya.

32*
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Eodem die.

Izzad az homloka az szegény bírónak

Mert rósz kedve vagyon az sok manóságnak.

Bezzeg volt kelele abrak , méznek , vajnak

,

Ezek Csutorának bori nem jullatának.

Szke János m'am szegény kis birákval

Valóban protestált füslös lisztes házzal

,

Füstölög gzölög, de az manóságval

Nem méné szemben a sánta lábával.

Kodem die*

Nyolcz szánnal Budárúl gyalogok jövének,

Fél Kecskemétre bút ne kergetnének,

Az jó lakás után Csongrádra ménének,

Hogy tolvaj ráczokban Budára vinnének.

1.3. STeUsr.

Híres nevezetes Urunk Csanádi Bék

Jve nagy seregvei , mint egy ijeszt kép

,

Az köntöse néki bezzeg valóban szép

Deli Haszán pedig az borért igen lép.

Az nyolcz szán Gyalogok Budára ménének

Az tolvaj Ráczokban el is emelének

Az sok tracla után Budán békéilének

Az szegény bírák is csak haza jövének.

lO. SPebr.

Vad ludak jövének az hideg tél után

De csak kávolyognak szegények az uczán

Nagysereget gyjtvén, lévén öten csupán

Mennek az Nyír felé az jó lakás után.

33.

Mégis az Pestiek bennünk látogatnak

Lévén luinnincz öIcmi, csak ide rándulnak

Az vávSárbiróval valóban Iractálnak

Végre itt az Pinczén csak mcgzajdulának.

Az város disznnjjít konyára nietéiiik

Az vásárbiról is talán annak vélik.
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Johb fülét vUá^á Dunk, mini beszélik

\i \áros jogUTC &xcgeu\( megbélyegzik.

%. n^Ák PmII r röhlróaá||ban.

MíikKmi ei>z(cii«liikéiil \.il(oz :i/. uras;ig

Miül az czig.iiiM)k kuzl u/. (is/ies Vajdasig

kü\ács AnJrJ>ra is rá száll az Ispányság

De fél büg\ rajla ne lörltiinjeii birság.

Az l'ral illeli LüiutI om'U bírság

Ámbár az Ispáné legyen az bitangság

(lUiuloluMi leko|)ik róla az uraság

Végre iniitl ainull bexer az Ispánság.

Megbücsülli magát fel emeli tisztében

Audientia nélkül nem mégy elejbcn

Há is tartja magát az feír mentében

Meri az \oni S tallér forog elnu-jében.

Végei vetek immár csekély Uytlimusimban

Megalázom inagan) gyenge >erseimben

ls|>án aramrúl is nem szóllok mérgemben

Concludálom ezzel : légyen egésségben.

8* Slarty.

Vass Rostba serege jve nagy csoporlval

.\ krös útzára méné sok roszakval

De mégis az Rostba bánik az abrakval

,

Megrakodék, mégyen nagy mer zsákokval.

Most az Kovács Üencze Tótb (jvörgy uram bázál

Csak beled magá\al megszállá ulzájál,

Az bor ivás közben ajánlja magát

Kiért el einelé szegénynek kél zsákját.

Szabadka S/egedi nagy fekete Dandár

Jve nagy seregvei mint egy falka madár

Mind az egyes fákat kipusztittyák immár

Nyolczvan fertály árpát elvisznek liidg\cd bur.

IJéj ba láttad \ulua szintén eslve felé.

Az fa vágaiöra miként jnek elé,

Vágják törik az fát , mindenik emelé

,

Tíz szekér kár fáját az bíráknak it'\é.
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Jankói és Paksi Pajazit Agával

Jnek nagy csoporttal három nagy zászlóval.

Jól megrakodának zabbal és árpával,

De jól nem lakának az város borával.

Április.

Érkeze nagy híre az Horváth Gergelynek

Mongyák hogy két százan együvé gyülének

Azonban csak hamar ide bé jövének

Borral és abrakval torkig meglétének.

Elmaradott tele az kétszáz lovasnak

De izzad homloka az Szke Jánosnak

Nem teczczik az utzán mondgya sétálásnak

Az üres erszénnyel csak haza hajtanak.

Holmi praktika szót reá fogának

De ártatlan lévén nem is búsulának

Kívánságok szerint hitre fordulának

,

Igaz lévén, rajta semmit vonhalának.

Nagy fekete sereg jve napkelelrl

Gyalogval lovasvai foga környös köri

Akár hová fordulj de csak reánk keri

Yáros háza eltt seregestül térül.

Jádzik az Szerencse , forog az liamarján

,

Sok jó vitézeknek pendül az kantárján,

Galló Takácsnak is Szentkirály halárán

Fogsága meg esik, biisúl az kalafán.

ínség és koplalás az jó lakás után

Az kedves víg öröm keserség fogytán

Ezek virágoznak az szerencse boltyán

így fizet az id kinek-kinek oszlán.

Nagy hírrel érkezek , egész rémülésvei

Az Újvári Passa holmi gyülevészvei.

Az sok Manóságnak retlonl képével

Bé szállá mi hozzáidí Udvara né|)ével.

Az egész Bíráknak változik az színe

Hányván zöld karikái minden szeme fénye,

llgy megvonná magát kiki az enyhére

Szke János uram nem mén az melegére.



Ispjii l'ramra is nem Itugy (ekiiitnciiek

De liaiiinr ó vele s/jtnut is xciriiek

K^y (tarul) suiii páleial hálára (cvriiek

kakulNa Jánosnak is ezzel (izeiének.

k Kü>/nár, ki saiila nier rclclinelien

iU'ki-tJez neni(l\ni'k lorka k'lclnii'lien

László Deáknak is lialavány képélieii

Nem vala áLrázal az ievel nézésben.

kúrOs János uram mc^ lulá pállyájái,

igen Idlainuda a/, kertek kul vajai

Nem is (lulakozá az Városnak liázáC

llul iniill liol amott kiíjloj^lalá n)agá(.

Vidács .MálN ásnak is na^N liin'i voltárúi

Bven is szólllialnék megijjedtségéri

KI is felelkezék az sovány szérdeknii

Feir spanyol viasz csepeye orrárül.

Három zászló alatt seregek jövének

,

Négy katonái liamar csak meg kólözének

Az Biró hálára rósz köppóll veiének

Igy az biróságlúl búcsút is vevéuek.

FinÍ3 Anni.

Az 167*/, -ik éri szolgálati lajstrombúL

315.

1681. 1. Leomold király védlevele.

Leopoldus l)ei gratia eleclus Romanorum Imperátor

semper Auguslus, ac Germaniae, Hungáriáé, Bohemiae,

Dalmatiae, (>roatiae, Selavoniae<juae ele. líex, Archidux

Austriae, L)u\ Burgundiáé, Brabanliae, Stvriae, (iarinthiae,

Caruioliae, Marcbio Moraxiae, Comes Habspurgi, Tyrolis

et Groaiiae ele. FideliLus noslris nobis sincerc dilectis

Serenissimo Priii(ipi llermanno .Marcbioni Badensi et lloch-

bergeusi, Landgravio Scbausenburgensi, Cumili iu Sponkein
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et Eberstein, Dinaslac in Rotleln, Baden, Willer, Lohr,

ot Malsbergh , Consilii nostri Bellici Praesidi , el Confiiiii

Jauriensis Gubernatori Generáli : Carolo item Liidovico Sacri

Romani Imperii Comiti de Hoffkirciien , Camerario el Con-

siliario noslro Bellico, Rei Tormenlariae Praefeclo Gene-

ráli, Praesedii noslri Comaromiensis Supremo Generáli;

Magnificis ilem Joanni Eszlerbázy de Galanlha , ejusdem

Jauriensis , et Nicolao Bercsény Partiam ullra Danubiana-

rum , Gonfiniorumque Üjvarino oppositorum Vice Gencraii-

bus; Egregio item Andreáé Drahoróczy memorali Praesidii

nostri Comaromiensis Vice Capitaneo, aliisque Sentaviensis,

Nitriensis, Levensis, Carponensis, Fölekiensis Praesidiorum

nostrorum Supremis et Vice Capilaneis, Miiitum Ductori-

bns; Nilriensis porro Jauriensis, Comaromiensis, Posonien-

sis, Barsiensis, Hontensis, et Neogradiensis Comilatuum

Supremis et Vice Comitibus, Judlium ac Jur. Assessori-

bus, Magnaturaque et Nobilium Universilatibus; demum
Tricesimatoribus , Teloniatoribus, et quorumcumque Vecli-

galium Tribulorumque Exacloribus, Pontium, Passuum, et

Vadorum Custodibus, necnon Civitatum, Oppidorum, Villa-

rum Judicibus, Rectoribus, ac Juratis Civibus, cunclis etiam

Officialibus nostris Cameralibus, ac aliis cujuscunque slalus,

gradus, dignitalis, conditionis, et praeeminenliae homini-

bus
,

quocunque OíTicio et Praefeclura ubivis in Regno

noslro Hungáriáé fungenlibus et commoranlibus, praesentes

nostras visuris salutem et graliam , Conquesti sünt nobis

graviler Fideles nostri Incolae et Iniiabilalores Oppidi Kecs-

kemétli, Quod licet ipsi centin uo Bonm, aliorum-

(j n e A n i m

a

I i u m e t R c r u m q u a e s t u , s a t n o t a l) il e

s

F i s c e t A e r a r i noslro s u p p e d i l a r e n l |) i* o c u r a-

rcntquc Provcnlus, ac ob id etiam a Sacralissimo

quondani Principe Dominó Fcrdinando Tcrlio hiipcralorc ac

Picge, Praedccessore ahjue Genilore noslro desidcralissiino

f'elicis reminiscenliae benignas habuissent Proleclionales in

eo, ne vi(b'licol iidem Incolae ot Inliabilalonís
,

Quacísto-

resqnc allacli Op|)idi Kecskcmélh, pro ípuunmcuniquc

Dcbilis, aul cxcessibus, in persona vei rcbus suis, per
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(|uo&cuiH|ii(' , i'l ad i'ujusciin<|uu inslanlian) aresíüreiiiur

,

(IrliiuTonlur, Uirbarcnltír, au( ilamnilicsreiilur Kssnil iiiliilo-

iiiiiiiis iioiiiMilli , qui iiullo rotiili^'iio |irnclj('laruin ri«-<,:i;tr(iii)

rroU't-(ioii:iliiiiii, cl simul fiiam i*ro\(Mi((iiim noslrorum per

|ira(Mli('(os Ki'cskcmelicnsis |»lurimiim addilac au^mciilulio-

iiis ri'spcctu haliiio, non solum pro Incolariim ip>iiis ()p|>i(lí

KiTsknnrlIi, simI aliorum cliam divtTsorum Inc-unini in par-

lilus íIIk commoraniium lidialiiialurum Ik-ltilis et Kvccssi-

lius , ipsos el coruni lioniiiies ac servitores, IVcora<|ue ac

Itt's el eonim prriium arestare, dclinore, lurliar*' , mo-

Ic'siare, <l,imiiili(-ai('(|ne nil pcnsi ducen-nl , in ^ravt* vili-

pciidiuHí eornmdem lU'giarum Proleclionaiium , el dispen-

(lium diminuliont'iiKpiL' Kr^iomm noslrorum Provenlunm

iiiaiiilostum. Liidc siipplicaluin ot Majesiati nuslrae nomine

t'l ín persona eorenulcm praefali (^ppidi Kocskeniélli In-

colarum, qualenus nos eisdem in praemissis succurrere,

latciiUMjue ipsos manutenore graliose di|inaremur. Qucnim
nos ao(juilali confornii supplicalione nioli , siqiiidem ju>li

pro injuslis, el innoxii pro Reorum excessilms non debeanl

qumpio niodo impodiri , tinbari, aul damnilkari, et »jui

Hejíios noslros Provenlus anj^ere, el conservare solerenl,

eonun (juoqne Tuilio noslrae compelerel Majesiati. Idcírco

Fidelilali veslrae, el Vestrum Sinjiidis harum serié (irmiler

praecipientes eommillimus et mandamus, (jualenus dum el

qnando , ac quoiii'scuiitpie praeiiarrali Incolae el Inhaliila-

lores dicli 0|tpitli Kec<ikemélh Quaeslores, vei alii quicun>

qne, aul Fainuli Serviiorescpie ipsonim, praeseiiiinm vide-

licet nosirarum in Oriuinali, vei in Aullienlicis Pariíjus el

Copiis oslensores, cuni Peeoribus, relius4|ue suis quílüsvis

ad ParU'S liasce, el Pracsidia (lonlininque noslia , Civilales

item iio>ii-as lie^ias , vei Oppida ac Villás, Coniilalusipie

quosrun(pie praenarrutos pervenerinl , exiunc ipsos, Ilomi-

nesipie el Servilores eorum libere ubique ire, Iransire,

redire el morari permillere velilis, ne(|ue pro debilis aut

exeessibus aiioriiin, ad quorumvis in*:lantiani \estro adslare

Jiidicalui compellere, ipsos<jue aul Pecora, Hesque illoruni

.'•resiare , lalilerque damniílcare, el a <|uaeslu, consequen-
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ter eliam Provenluum noslrorum Regiorum augmenlo alie-

nos , aut segniores refldere nusquam , et nequaquam prae-

sumalis, nec silis aiisi modo aliquali. Si quispiam ver ali-

quid Aclionis vei Praelensionis contra memorali Oppidi

Kecskemélb, aut in Parlibiis illis degenles Incolas habuerit,

id corani Magislratu competenti legilima via prosequalur.

Secus ilaqiie nullalenus facturi, Presentibus perlecüs ex-

bibenli reslilutis. Dalum in Libera ac Regia Civilale noslra

Soproniensi Die Decima Terüa Mensis Novembris, Anno

Domini Miliesimo Sexcentesimo Ocluagesimo Primo, Regno-

rum noslrorum Romani Yigesimo Tertio, Ungariae et reii-

quorum Yigesimo sexlo, Bohemiae ver XXV-o Leopol-

dus mpr. (Pecsét). Joannes Gubasóczy Eppus Nilriensis rapr.

Joannes Maholány mpr.

Eredeti a város levéltárában , — mely a hátlapon létez eredeti föl-

jegyzések szerint 1689. Mart. 29. Pest-Pilis-Solt megyéknek Losonczon

Nógrád megyében tartott közgylésükön; 1690. Jun. 26. Gyönnegye, 3

1690. Jul. 4. Komárom megye közgylésén kihirdettetett.

316.

1685. Gróf Eszterházy Pál nádor védlevele.

Paulus Esterbásy de Galántha
,

perpeluus Comes in

Frakno, Regni Hungáriáé Palalinus, Judcx Cumanorum,

Aurei Velleris Sacri Romani Imperii, Hungáriáé, Robe-

miaeque Eques, Comilaluum Soproniensis, Pest Pilis et

Solt Supremus Comes, Sacrae Caesareae Regiaequc Mat-

lis inlimus Consiliarius, Camerarius, Partium Regni Hun-

gáriáé trans Danubianarum , Praesidiorumquc Antemonla-

norum Supremus Generális, Praesidii Arcisque Csobáncz

Supremus ac Haercdilarius Cnpilaneus cl per diclum Pic-

gnum Hungáriáé Locumlencns. Mindeneknek az kiknek illik,

nevezet szerént podigh GróíT és Zászlós Uraknak , Gene-

rálisoknak , V(''glil)(:li Feö és Vice Kapilányoknak , Hadna-

gyoknak, Vajdáknak, Zászlótartóknak, Porkoláboknak, Slrá-
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zsi Meslcrekiiek, S/állás üszlukiiak , Tizedeseknek , éH

— — — reiMieknck , ez inell»*U iniiulen Et\\^y

liá/i és ViLijii Irak s/olj;;iiii;ik , rs <'^\rli .ik;iriiii iicwt!

ii('\e/('ii(l Tiszt t'S .Mi-ltosa^liuii li(*l\li<'/li'li-(l úloii lul s

alá járóknnk és KaloiiakiKik kúszneUinkel, s az kiknek

illik k(Ml\cske<lM jo akar;ilniik.i( ajáiiluik. I'aii;iv/k<-|)|t('n a<la-

loll elonklien keiskeniel nt'Mj Vaiüsnak^lakosMlul , ini-

ki-ppen az sok , foJ s alá járó , iniill anioU la|t|iangú és

szellxel lé/zrngú, Városokon s Falukon ingyen v\m\ö Csa-

varniuk zaklatási, és e^iyéh Katonák s Hajdúk Quárlelyo-

/ási s nyoniorjíalási niialt najiy szegény si'^n* jutodak iiya-

Nalyások, elannyira, liogy lia azon szej^ény Emberek eíTcle

szüntelen vaK» nNonior^alásnkUil uí»"^ nem ollalma/tninak

,

lellyességycl el kuli nekii'k puszlulnyiitk. .Mely sze^jénysé^

nyonior^alásinak eleit akarván venni az Nemes Ország,

Kzer hat száz negyxen kilenczedik Eiztenilóheli (lylésse-

kor írt nyolczvan negyedik ArlicuUis annak melló büntetése

alatt illven Kxcessusukil niindi-n rendbelieket tilalmaz.

Melyhez képest meg lekénlvén Mi is némellyek ez aránl

elmink telt, de kiváltképpen Pest, Poson , és más töbh

Vármegyékben levú Cumpossessorok méltó instánliájokat

,

s mind penig az Ország Conslilutioit elültünk viselvén

,

meg nevezeti Pest Vármegyében lev Kecskemét Város-

sának lakossil lulajtlon magunk oltalmunk s Prolectionk

alá vetlük. Minekokáérl minden fóllyl meg írt Rendbelie-

ket Tisztünk s hivatalunk szerénl intvén, hadgyuk és pa-

rancsolKuk, hogy meg nevezett Kecskemétiekre se se-

regeslnl, se magánossan hatalmasul és kártételképpen,

annyi\al inkább olt (Juártélyozni, s az szegénységei s;ir-

czollatni , ne merészellyc'k. lla |tedig valakinek, akárnü

renden lévnek azon helyben meg szállások lörlfnnek

(akármely Méllóságban és Tisztben helyhezleletl Tisztvise-

lk levelével élnének is) edgy szállás adássaTmeg eléged-

vén , magok pénzén éllyenek , se vontató IJarom , se sze-

kér adásra (ki vévén azt ha az Ország, axagy Vármegye,

és Végházak szükséges javait nézik) senki ket ne kén-

szcrítse, egyébaránt szabadságot adunk nekik, ha illyen-
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képpen nyomorgattyák tovább is, szabadon az ollyaléno-

kat megfoghassák , és Törvény szerént az kiknek illik ke-

zekben adhassák a meg büntetésre, st ha velk nem
bírnának , és az meg keseredett szegénységiül az illyen

hatalmaskodón valami alkalmatlanság, vagy halál történik,

jelesben pedig az Marha hajlókon , és báztörkön , magok-

nak tulajdonítsák. Comnmni svadente Justitia. Praesentibus

perleclis exhibenti restilulis. Dalum in Arcé Kismartoni-

ensi Die Vigesima Marly Anno Dni Millesimo Sexcenlesimo

OctuagesiníO Qiiinlo. Paulus Esterhas7 mpr. (Pecsét).

Eredeti a város levéltárában ; az ellap legalsó szélén a szöveg írója

^
által eme jegyzettel: „Protectionales ad instantiam Sanctiinouialium

Posoniensium."

317.
Tizedesek esküje.

Az igaz Isten, ki Atya, Fiú, Szent Lélek, egy bizony

örök Isten, tégedet úgy segéllyen, úgy áidgyon meg, hogy

ebben a Tizedességi Tisztedben tehetséged szerént igazán

eljársz, a gyilkost, paráznát. Tolvajt, hiti hagyottat. Isten

káromlót, ha híreddel lészen, f Birádnak és Gondviselid-

nek, a kurta korcsomárost is meg nem szenveded, hanem

a szerént mint egyéb vétkest, megjelented. E mellett a

mi a szegény varasnak jövedelme, pénze, sajtya, búzája,

és egyebek a mik kezedben forognak , azokrúi kis Biráid-

iink igazán számot adsz. Ismét az hamis Islállósokat, kiben

fadgyú, bús, szíj és egyéb gonoszul szerzett jószág találla-

lik, úgy a sellyérl is az hol laláitalik, igazán bemondod,

e melleit az lovas és szekeres embereket, kik iunep na[)on

korcsolyáznak, fel alá járnak, bemondod. Isten léged úgy

segéllyen.

Jegyzkönyv 1G77— 1Ü90. 510. lap.
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318.
Utcza KskUftínek hiti.

Az i'^y orok Isloii , ki \t>a, Fiú, Szent I-élek , e\>y

liízony Isten, tégedet úgy segéllyen, úgy álJgyon meg,
hogy eblien u te leza eskiillscgeíllirn igazán djjrsz. A g\il-

ko>t, paráznái, Tolvajt, Isten károinlol, lia liíredde! lé-

szen, Iliráidnak és elúded járó (londviselóidnek meg nion-

(lod, a kurta korcsomárost is, és az erdó lopót liasonló-

k<|tp(Mi el nem szenveded, Imnem a szerént mint egyéb

;tk;inni vétkest niejjjeienled. Tizedesed níeilell mindenek-

ben igazán eljársz. Tizededben lakó Gazdát, sellyérl és

Hidegei, ki n)ies(tdás élein, meg czirkálsz , és valamikor

leles és sereges hatalmasok , akár Törökök , akár fölsó és

alsó magyarok varasunkra jónek , hívatlan a várasházához

jösz , és tehetséged szerént mindenekben Hiráid mellett

mindaddig valamíg szükst'g lészen , híven forgolódol. Ismét

az hamis islállósokal , kiben ladgyü , hús , szíj , és egyéb

tolvajlolt jószág találtatik, úgy a sellyért, Rideget az hol

találtalik , igazán be mondod , e mellett a lovas és szeke-

res embereket, kik Innep napon íel alá járnak, szekerez-

nek, el nem szenveded, hanem meg mondod. Isten téged

úgy segéllyen.

•Icgj'zökönyv 1677—1690. 540. lap.

319.
Kapusok esküje.

Az Igaz Isten, ki Atya, Fiú, Szent Lélek, Szent-

háromság egy örök Isten , téged úgy segéllyen ; tellyes

tehetséged szerint az szegény varasnak iga/án szolgálsz,

az kapukon ki s be járó Fmbereket hu* nelkúl ki nem

bocsátasz: semmi névvel nevezend jószágával, szekeresti,

marhástul, nnglen Bíró Uramtúl szabadság nem adatik, hírt

lévén az váras házához, a szerint kik az >áras tilalmas
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erdeibi akár kocsin, akár Gyalog fát hordanak, ha eszed-

ben veszed meg mondod. Isten téged úgy segéliyen.

Jegyzkönyv 1677—1690, '539. lap.

320.

Kecskemét város által a tizenhetedik század utóbbifelében

,

illetleg a török uralom végs éveiben , évenkint fizetett adó

nemek jegyzéke.

Derekas Memóriáié Az Adóriíl.

1. Tekintetes és Nagyságos Csáhrádi KoTiári Fa-
mília részérül, Zálog, Adó, Tailér Nro 800. avagy

Arany JNro 400. váltsága az mint lehel.

Honorárium: INB. Egyik esztendben szoktunk adni

egy Persiai Sznyeget, a másikban egy Aranyas Paplant.

Item: Füge szllö vegyelest egy Tarisznyával, riskása

egy Tarisznyával, daru Tall Nro három szál, sajt Nro 6

öreg, posár Nro 6, egy pár béllett szárú Csizma, közön-

séges Nro 3 , vagy négy , az Inasok a mennyien vadnak

;

Egy kötés sárga és szederjes Karmazsin, hárma sárga,

keltei szederjes; Egy vég Patyolat.

2. Tekintetes és Nagyságos Hadadi Wesseléni

Pál Ü7'unk részérül, mint potior és haereditarius

Urunk részérül való Adó, noha lOO forint volna az Adó

esztendnként; mindazonáltal eö Nagysága vészen rajtunk

Aranyat Nro 220. de Jure lamquam potior, ét potior

haereditarius.

Honorari^im: Az mint e Nagysága parancsollya.

3. Nagyságos Báthori Gábor és N : Melczer Já-

nos Urunknak mint Tufórának , N: Báthori Gábor-

nak eö Ura.ságá.nak ez iránt való Adajának percep-

tiojárdl ; Nemzetes Melczer János Urunk így perci-

piállya: Derek Adó Nro 17 Arany, köz Csizma Nro (i, sajt

Nro 6, daru Tall Nro 6 szál, egy öreg Darab Szappan, Posár

Nro 6, 3 vég Aranyos Jancsár Pat}olat, két pár Sas Tallak.
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4. Az Fiscus részériU való Adó. Nfí. az rebellió-

ban Tekintetes és Xníft/sdi/ns líndadi Wesse.léni Urunk
részérül eö Ft'lséijf jnrripiültd az JiKf Forintokat

utufuricalvs ; Nfiii/iiis hiosi Miliály Üévéni TiszIlJiió,

iiielv Nro lüO furiiidtkal IVkiiileles és Nag}&ágos CsátirJdi

KnliJri István rruiik |ktí-Í|iíjI.

Jfonorariiuii : Kgy jt;ir karmazsin köz csizma.

5. Nemzetes Vay Ábrahám Vrtink részérül való

Adó ialirr Nro 12' ..

IIüHorarium: Darii Tüll Nro 2, egy köz KjrmDzsiii

Csi/ma, e^y vég Palvolat, Jancsjr.

6. Nemzetes Fáy György részérül való Adó Tal-

lér 12'/,.

Honorárium: Daru Tall Nro 2 szál, egy köz Kar-

mazsin csizma , egy vég Jancsár Patyolat.

7. Méltósárfús Fejedelem Rákóczi Ferencz részérül

való adó, melhjet T. N. Csábrádi Kohári István

Urunk ö Nga percipiál: Tallér Nro 20, 2 Szál Daru

Tall, egy aranyas vég Janc^ár Palyolal, egy pár köz

Karmazsin Csizma.

8. Apáczák részérül való Adó: Adópénz Tallér 212.

Honorárium: Egy vég Lecsepuri, avagy mely nvolcz-

van pamuttal szolt török kcszkcnérl jár; «'gy kötés \cres

szall\an, két sajt, kct INtsár, kct pár k.irmazsin oizma.

9. Arendárúl való adót Nagy Szombatban a váczi

Püspöknek szokták esztendönkint felvinni , Arany Nro

100, aljüz egy sznyeg, Skarlát, ilem eg\ pár csizma

10. Méltóságos Gróff Monyorókereki Frdödi

György Urunk ö Nagysága részérül való Adó: Adó

pénz 11. 40, egv vég patNohtl, kél szál daru Tall, eg> pár

Lellelt Karmazsin Csizma.

1 1 . Török részrl való adók : Nazur Beknek , Sum-

ma Tall. 1250, ajáüdekpénz Tall. 200, juliok árra Tall. 240,

udvara ncpimk Tall. 145, summa Taikr 1S35. .Az Na/nr

esztendeig való csizma pénze Tall. 46, lu-m S/uliasáki:ak

ajándekpcnz Tall 24, egviknek eg}ikuck esztendeig, Szcul

G}örgy napkor fdet kell meg adni.
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Császár adaja: Harács pénz porta szerint, NB. A
Török porta Nro 156, Magyar porla Nro 8.

12. Szent Györgyi Földbér Török részrül: Tallér

Nro 100, széna, szekér Nro 10, sós sajt Nro 80, vaj,

paszlürma.

13. Magyar részrül való Szent Györgyi földbér

:

Kubinyiné részirül Arany Nro 20 , egy sznyeg , minden

második esztendben egy csikó ló , egy vég patyolat , egy

papiros szkofiiim , egy pár béliett csizma.

14. Máriásiak részirül Sz. Györgyi földbér: Arany

Nro 16, egy Sznyeg, egy Csizma, Osgyáni Tiszttartó-

nak is egy csizma.

15. Nazur Bék ajándékja: Tallér 100, 12 Róka,

12 pár Gyöngyházas kés, 12 pint vaj, 12 Sajt, 3 szál

daru Tal! , egy téheiy köz kés , egy Farkas br.

16. Nazur Tihájának: Tallér 8, 2 Róka, 2 pár

kés, 2 Sajt.

17. Hasznadárjának : Tallér 10, 1 Róka, 2 Kés,

1 Sajt , 2 pint vaj , 2 szál daru Tall.

18. Tiha udvara népének: Tallér 14, 6 Róka,

6 Kés, 6 Sajt.

19. Deákjának: Tallér 8, 1 Róka, l Sajt, 1 Kés,

egy fazék vaj.^

20. Kadiának: Garas 20, 1 Róka, 1 Kés, 1 Sajt.

21. Szubasáknak: Papucspénz, minden kijövetelre

két-két Tallér, 2 Róka kettnek, 2 Sajt kettnek, kél köz

kés keltnek , két-két szál daru Tall , két-két pint vaj.

Az 1677—1690. évckröli jegyzökönj-v 479-ik és következ lapjain.

fosó
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